




ÚVODNÍ SLOVO

Neboj se, vždy� já jsem s tebou,
nerozhlížej se úzkostlivì, já jsem tvùj Bùh.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,
budu tì podpírat pravicí své spravedlnosti.

Bible, Izajáš 41, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vážení ètenáøi, pøátelé, spolupracovníci, 

jako každý rok touto dobou, i letos Vám pøedkládáme výroèní zprávu o èinnosti NADÌJE v minulém období, 
tentokrát je to Výroèní zpráva za rok 2018.

Na nìkolika desítkách stran se mùžete doèíst o všem podstatném, co se v NADÌJI v uplynulém roce odehrálo, 
o službách, které poskytujeme, o lidech, kterým pomáháme i o zamìstnancích, kteøí se na pomoci každodennì 
podílejí. 

To vše se dìje nejen díky obìtavosti pracovníkù a štìdrosti donátorù, ale také a pøedevším díky Božímu požehná-
ní, na které spoléháme, které oèekáváme, a které s vdìèností pøijímáme. Již 29 let pevnì stojíme na Božích zaslí-
beních, jak je mùžeme èíst v úvodu z biblické knihy Izajáš.

Výroèní zpráva je také pøíležitostí k podìkování všem Vám – zamìstnancùm, èlenùm, dobrovolníkùm, dárcùm
i donátorùm. Bez Vaší pomoci, práce a obìtavosti by se NADÌJE neobešla a nemohla by dìlat to, co je jejím 
posláním. Za to patøí Vám všem veliké podìkování!

Pán Bùh a� zùstává s námi všemi.  

Mgr. Jan Vanìèek
       pøedseda a ústøední øeditel 
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PROGRAM ÈINNOSTI

NADÌJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací v ÈR po roce 1989. Poskytujeme pomoc lidem                  
v nouzi v šesti oblastech: lidem ve stáøí, lidem bez domova, lidem s handicapem, ohroženým rodinám, ohroženým 
dìtem a mládeži a dluhové poradenství.  

Provozujeme domovy a stacionáøe pro ty, kteøí se pro svùj vìk již neobejdou bez pomoci druhých, pro lidi               
s demencí a s Alzheimerovou chorobou.

V našich denních centrech, noclehárnách a azylových domech poskytujeme stravu, hygienu, praní prádla, ubyto-
vání, sociální poradenství, zdravotní a psychologickou pomoc. Naši terénní pracovníci také pracují s klienty pøímo 
v prostøedí, kde pøežívají.  

Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, o plnohod-
notný život našich klientù, o jejich maximální možnou integraci do spoleènosti. Pracujeme s lidmi od dìtského vìku 
až do stáøí. Mnozí naši klienti dospìli a zestárli právì v NADÌJI.

Pracujeme s rodinami v sociálnì vylouèených lokalitách, v sociálních bytech i v holobytech pro dlužníky nájemné-
ho. V mnoha z tìchto míst jsme pøítomni jako stálá služba. V Ústeckém kraji také provozujeme nìkolik azylových 
domù pro celé rodiny. Rodinám pomáháme zlepšit jejich situaci odborným poradenstvím v otázkách zadluženosti, 
zajištìní zamìstnání a vhodnìjšího 

Vyhledáváme dìti a mladé lidi, kteøí mají svùj životní styl spojený s ulicí, žijí rizikovým zpùsobem èi u nich už shle-
dáváme sociálnì patologické chování. Nabízíme jim smysluplné trávení volného èasu, motivujeme je k uèebním                 
i pracovním návykùm pro další uplatnìní v životì.

Pomáháme lidem, kteøí nezvládají øešit dlouhodobé finanèní problémy vlastními silami. Na základì akreditace                
od Ministerstva spravedlnosti poskytujeme služby v oblasti oddlužení. Vìnujeme se odbornému poradenství                 
v otázkách zadluženosti, osobních bankrotù, exekucí i pomoci pøi celkové orientaci ve vlastních finanèních závaz-
cích. Pomáháme pøi komunikaci s úøady, vìøiteli, insolvenèními správci a soudy. Poskytujeme právní poradenství                     
v oblasti financí.

LIDÉ VE STÁØÍ

LIDÉ BEZ DOMOVA

LIDÉ S HANDICAPEM

OHROŽENÉ RODINY

OHROŽENÉ DÌTI A MLÁDEŽ

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
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POSLÁNÍ A ZÁSADY

POSLÁNÍ NADÌJE

PRAKTICKÉ UPLATÒOVÁNÍ EVANGELIA PRO NÁS ZNAMENÁ:

ŠÍØENÍ EVANGELIA PRO NÁS ZNAMENÁ:

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: 

Posláním NADÌJE je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. K naplnìní svého poslání užívá 
NADÌJE soustavu svých služeb. 

a)  Pomáháme lidem, kteøí naši pomoc potøebují. 
b)  V našem rozhodování nejsou naše vlastní síly, peníze a praktické pøekážky pøednìjší než soucit a køes�anská 

láska. 
c)  V práci a službì se snažíme jednat podle pøíkladu Ježíše Krista. 
d)  Nevyhýbáme se pomoci lidem, které už ostatní zavrhli pro jejich nouzi, nemoc, slabost, neschopnost nebo 

barvu pleti. 

a) Otevøenì se hlásíme k Bohu a Ježíši Kristu.
b) Chceme lidem pøiblížit Boží lásku.  
c) Sdílíme s druhými, odkud bereme sílu a vùli k tomu, co dìláme. 
d) Usilujeme pøinášet nadìji do beznadìje.
e) Bohoslužby, pastorace a modlitby jsou nedílnou souèástí naší práce.

NADÌJE a její pracovníci usilují o naplòování tìchto zásad: 

a)  Ctít osobní svobodu a práva každého klienta do té míry, aby zároveò nedocházelo k omezení svobody a práv 
druhých osob.

b)  Chovat se ke každému klientovi vždy uctivì a s vìdomím, že naše služby jsou urèeny právì jemu. Vidìt v nìm 
svého bližního a pøistupovat k nìmu laskavì, zdvoøile, s láskou a s respektem. Vytváøet atmosféru dùvìry               
a bezpeèí.

c)  Nehovoøit o klientovi v jeho pøítomnosti ve tøetí osobì. 
d)  Pøi poskytování služeb klienta nediskriminovat (napø. z hlediska vyznání, národnosti èi osobní sympatie). 
e)  U každého klienta podporovat jeho rozvoj, vèetnì rozvoje duchovního.
f)   Nikdy klienta nepoškodit.
g)  Pracovní zatížení klienta vèetnì pøíležitostných prací je možno pøipustit pouze po jeho jednoznaèném souhlasu, 

a to jen v rámci plánovaného rozvoje osobnosti. 
h)  Nenechat si od klienta sloužit (ani bezplatnì, ani úplatnì) nepøijímat peníze ani vìcné dary a žádným zpùso-

bem klienta nezneužít. 
I)   Nevnášet do kontaktu s klientem své osobní problémy ani pracovní záležitosti a souèasnì zachovávat potøeb-

nou empatii.
j)   Nepøipustit ani náznak intimního vztahu ke klientovi nebo jeho rodinným pøíslušníkùm, od vztahu intimního             

odlišovat lidský citový vztah ke klientovi. 
k)  Podporovat dobrou spolupráci NADÌJE s rodinou klientù a v rámci možností též dobré vztahy klientù s jejich 

rodinnými pøíslušníky.
l)   Nedát ani nepùjèit klientu peníze (ani služební, ani vlastní).
m) Zachovávat profesionální mlèenlivost o skuteènostech týkajících se klienta.

Schváleno pøedsednictvem NADÌJE dne 17. bøezna 2016  
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SPRÁVA

PØEDSEDNICTVO

ØEDITELSKÁ RADA

Pøedsednictvo je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi zasedáními Valné hromady. 
V roce 2017 zvolila Valná hromada pøedsednictvo ve složení: 

Mgr. Jan Vanìèek, pøedseda (Liberec)
Ing. Milan Nádvorník, místopøedseda (Litomyšl)
Mgr. Kateøina Pivoòková (Zlín)
Daniel Svoboda, B.Th. (Plzeò)
Ing. Martina Hradecká (Praha)
Mgr. Ilja Hradecký (Praha)
Mgr. Jana Chovancová (Zlín)
Tomáš Rejman (Litomyšl)
Petr Šánek (Nedašov)

PØEDSEDNICTVO 
Zleva: Milan Nádvorník, Jan Vanìèek, Petr Šánek, 
Jana Chovancová, Tomáš Rejman, Kateøina Pivoòková, 
Martina Hradecká, Daniel Svoboda, Ilja Hradecký

Veøejnì prospìšné služby jsou poskytovány v poboèkách. Nìkteré poboèky jsou sdruženy v oblast. 
Oblasti jsou øízeny oblastními øediteli. Výkonným orgánem øízení je øeditelská rada:

Mgr. Jan Vanìèek, ústøední øeditel (ústøedí)
Ing. Milena Havrdová, oblastní øeditelka (Jablonec nad Nisou)
Ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (ústøedí)
Bc. Jan Kadlec, oblastní øeditel (Praha)
Ing. Milan Nádvorník, oblastní øeditel (Vysoké Mýto)
Mgr. Kateøina Pivoòková, oblastní øeditelka (Zlín)
Mgr. Pavel Polák, oblastní øeditel (Otrokovice)
Ing. Jana Seberová, oblastní øeditelka (Brno)
Bc. Aleš Slavíèek, oblastní øeditel (Litomìøice)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní øeditel (Plzeò)
František Švach, oblastní øeditel (Nedašov)  

ØEDITELSKÁ RADA
Zleva: Daniel Svoboda, Jana Seberová, Pavel 
Polák, Milena Havrdová, Jan Kadlec, Martina 
Hradecká, František Švach, Kateøina Pivoòková, 
Milan Nádvorník, Jan Vanìèek, Aleš Slavíèek
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PRAHA

NADÌJE, POBOÈKA PRAHA
K BRANCE 11/19E, 155 00 PRAHA 5
TEL: 222 521 110, E-MAIL: PRAHA@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 8002-0316012163/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: KVÌTEN 1991
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ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

REGISTROVANÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAØÍZENÍ

DALŠÍ SLUŽBY A PROJEKTY

SEZNAM STØEDISEK

VÝSLEDKY ÈINNOSTI

Služby pro lidi bez domova

Terénní programy
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny 
Azylové domy 

Praktický lékaø 
Gynekologie
Stomatologie
Psychiatrie

Psychologické poradenství a terapie
Tréninkové byty
Pracovní terapie (krátkodobé pracovní aktivity)
Socioterapie pro mladé lidi bez domova
Praní prádla pro lidi bez domova
Projekt Stùl pro jednoho
OP potravinové a materiální pomoci

Terénní program Praha
Nízkoprahové denní centrum U Bulhara
Nízkoprahové denní centrum Bolzanova
Noclehárna pro muže Žižkov
Noclehárna pro muže Na Slupi
Azylový dùm pro muže Žižkov
Azylový dùm pro muže Radotín
Azylový dùm pro ženy Vršovice
Azylový dùm pro seniory a zdravotnì znevýhodnìné 
Zábìhlice
Ordinace lékaøù U Bulhara
Sociální šatník Na Slupi
Sociální kuchynì a sklad V Emauzích

Poboèka Praha (souhrn za všechny služby)
Poèet všech klientù                                    2 320
Poèet anonymních klientù terénního programu 
(odhad)         1 100
Dennì prùmìrnì klientù            488
Muži        1 806 (77,8 %)
Ženy           514 (22,2 %)
Noví klienti            700

Terénní program (pìší a mobilní forma)
Poèet kontaktù       39 161
Dennì prùmìrnì klientù            139

Nízkoprahová denní centra
Poèet klientù (obì støediska)         1 820
Dennì prùmìrnì klientù (Bolzanova)              26
Dennì prùmìrnì klientù (U Bulhara)            171
Poèet vydaných porcí jídel     129 220
Poèet poskytnutého ošacení                       7 952
Poèet poskytnutých hygienických služeb       15 227

Noclehárny
Poèet klientù            238
Prùmìrný poèet lùžek              40
Dennì prùmìrnì noclehù              33

Azylové domy
Poèet klientù            405
Prùmìrný poèet lùžek            145
Dennì prùmìrnì ubytovaných            126

Tréninkové byty
Poèet klientù              29
Poèet bytù              21
Dennì prùmìrnì bydlících              26

Zdravotní program, všechny odbornosti
Poèet pacientù – fyzických osob         1 416
Poèet ošetøení a prohlídek         5 107

Nejèastìjší onemocnìní-poèet klientù
Infekèní            210
Bércové vøedy            176
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Místo odkud pøicházeli noví klienti (700 klientù)
Za nové klienty považujeme ty, kteøí v r. 2018 zcela 
poprvé zaèali využívat služby NADÌJE. Každý nový 
klient mùže uvést místo, kde pøespával pøed vstupem 
do služby.

Dùvody vstupu do služby u nových klientù
(700 klientù)
Každý nový klient mùže uvést kombinaci dùvodù, 
které zapøíèinily jeho nepøíznivou sociální situaci. 
V grafu je znázornìno zastoupení zobecnìných 
dùvodù.

Obsazenost azylových domù a nocleháren 
(185 lùžek)

Efektivita azylový domù
Vyhodnocujeme ukonèené pobyty klientù v r. 2018. 
Uvádíme poèty klientù, kteøí z azylového domu odešli 
do stabilního bydlení a jejich procentuální zastoupení 
ze všech hodnocených pobytù. Nehodnotíme pobyty 
klientù, kteøí využívali službu krátce nebo neuvedli 
místo, kam odešli.

Žaludeèní a støevní potíže            136
Svrab            104
Kardiovaskulární onemocnìní              67
Chøipky a onemocnìní dýchacích cest              66
Onemocnìní kùže              38
Revmatická a neurologická onemocnìní    24
Omrzliny   6

Poèet zamìstnancù poboèky: 99

Poèet všech klientù poboèky
Srovnání roku 2018 s roky pøedchozími.

Místo trvalého pobytu klientù (2 320 klientù)

Vìková struktura klientù 
(2 320 klientù, 1806 mužù, 514 žen)

Zastoupení žen (514) 
v jednotlivých vìkových skupinách
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-V rámci zdravotního programu zahájena 
spolupráce se specialistou na dermatovenerologii 
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,MBA., 
pøednostou Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK 
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

-Zajištìní pøenocování ve støedisku Vackov, 
noèního provozu nízkoprahového centra a noèní 
terénní práce v rámci zimních opatøení Hlavního 
mìsta Prahy.

-Zapojení do humanitárního projektu Hlavního 
mìsta Prahy s názvem Mobilní výdej stravy. 
Získán nový tréninkový byt v Praze 3.

-Do projektu Stùl pro jednoho, kdy se mohou lidé 
bez domova zdarma najíst ve vybraných restaura-
cích, se zapojily další ètyøi provozovny a byla 
zahájena spolupráce s Komunitou Sant'Egidio 
na Slovensku.

-Získat další tréninkové byty.

-Zajistit finanèní prostøedky pro pøestavbu nízkopra-
hového denního centra, která umožní zvýšení 
dostupnosti bezbariérových sprch a rozšíøí zázemí 
ordinací lékaøù.

-Najít nové zázemí pro terénní program.

-Pøipravit studii pro pøestavbu azylového domu, 
aby mohl poskytovat služby klientùm, kteøí mají 
zvýšenou potøebu míry podpory.

-Rozvíjet aktivity PR a fundraisingu.

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

UDÁLOSTI V ROCE 2018

-Prezentace služeb na akcích mìstských èástí 
Praha 1, Praha 3, Praha 5, Praha 10, Praha 12, 
Praha 13, na festivalu Mezi ploty, na akci Noc 
venku a pøi dni otevøených dveøí v nízkoprahovém 
denním centru U Bulhara, kde návštìvníci mohli 
být “èlovìkem bez domova na zkoušku”.

-Téma pøedsudky a mýty o bezdomovectví otevøeli 
zamìstnanci pøi rozhovorech a pøíspìvcích 
v médiích. 

-Vedle Facebooku a Twitteru rozvoj Instagramu.

-Úèast zamìstnancù na konferenci Feantsa 
v Berlínì a stáži ve Štýrském Hradci.

-Úèast zamìstnancù v pracovních skupinách 
na MPSV a vystoupení na odborných konferen-
cích.

-Odborné stáže tøinácti studentù a návštìva 
zahranièní exkurze. 

-Dva azylové domy získaly certifikát kvality 
od organizace Sí� aktérù pro domov.

-Aktivity pro klienty: arteterapie v azylovém domì 
pro ženy, velikonoèní a vánoèní tvoøení, silvestrov-
ské vaøení, zahradní slavnost a akce pro mladé lidi 
bez domova (sjíždìní Sázavy, výjezdy na téma 
cesta hrdiny a pøežití v pøírodì).

-Do akce Ukliïme svìt, ukliïme Èesko se v Praze 
13 zapojili klienti terénního programu.

-Fundraisingové a sbírkové akce: kampaò Darujte 
nohy v teple, Národní potravinová sbírka, 
TEDxPrague 2018 Kotrmelce, mezinárodní pomoc 
od Hoffnung und Hilfe, potravinové balíèky 
od International Women´s Association of Prague 
a další aktivity.

-Úèast v projektu Nejdøív støecha, který umožòuje 
lidem bez domova až dva mìsíc ubytování 
zdarma.
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PODPORA PROJEKTÙ

-Registrované sociální služby: Ministerstvo práce 
a sociálních vìcí, Hlavní mìsto Praha. Provoz 
nízkoprahových denních center a azylových domù 
byl spolufinancován EU v rámci projektu Podpora 
vybraných druhù sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy.

-Registrovaná zdravotnická zaøízení: Ministerstvo 
zdravotnictví, Hlavní mìsto Praha.

-Terénní program v rámci samostatných projektù: 
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, 
Praha 6, Praha 10, Praha 12, Praha 13, Praha 14, 
Praha 17-Øepy a Praha-Libuš.

-Pracovní terapie klientù: Praha 1, Praha 6.

-Socioterapeutické služby pro mladé bezdomovce: 
Hlavní mìsto Praha, Praha 1.

-Distribuce potravinové pomoci: EU v rámci 
Operaèního programu potravinové a materiální 
pomoci, Ministerstvo zemìdìlství.

-Pronájem objektù pro realizaci služeb: Hlavní 
mìsto Praha, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, 
Praha 10, Praha 11, Praha 16.
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-Mimoøádná zimní opatøení finanènì podpoøila firma 
JABLOTRON ALARMS a.s.

-Projekt Nejdøív støecha je realizován díky podpoøe 
Výboru dobré vùle – Nadace Olgy Havlové.

-Èinnost poboèky dále podpoøila øada fyzických 
a právnických osob, jejichž seznam uvádíme 
na webových stránkách.



NEDAŠOV

NADÌJE, POBOÈKA NEDAŠOV
NEDAŠOV 161, 763 32 NEDAŠOV
TEL. 577 335 428-9, FAX: 577 335 428, E-MAIL: NEDASOV@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKÁ SPOØITELNA, A. S., ÈÍSLO: 1404139329/0800
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: ÈERVEN 1991
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ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Služby pro lidi ve stáøí
Služby pro lidi s handicapem
Duchovní péèe

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Køes�anská duchovní péèe
Stravovací služby pro seniory z okolí

SLUŽBY PRO SENIORY

Poèet ubytovaných seniorù za rok
(poèet fyzických osob) 19

Prùmìrný poèet ubytovaných seniorù dennì      14,86

Poèet ubytovaných osob se zvláštním 
režimem za rok (poèet fyzických osob) 28

Prùmìrný poèet ubytovaných osob 
se zvláštním režimem dennì         21,55

SLUŽBY PRO ZDRAVOTNÌ HANDICAPOVANÉ

Poèet ubytovaných zdravotnì postižených 
za rok (poèet fyzických osob)             19

Prùmìrný poèet ubytovaných zdravotnì 
postižených dennì         14,87

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018: 40

 UDÁLOSTI V ROCE 2018

-Zhlédnutí vystoupení souboru Trávnica v DSS 
Návojná

-Promítání filmù v jídelnì

-Fašanková veselice spojená s krátkým divadlem

-Postní pobožnosti Køížové cesty

-Výlet do muzea „ Vaøákovy paseky“, spojený 
s prohlídkou vzácné lokality kvetoucích šafránù 
v Laènovì

-Jarní ples v KD Nedašov, poøádaný DSS Návojná

-Stavìní a kácení májky

-Koncert saxofonistky Andrey Frašové

-Úèast v krajském kole soutìže ve høe Petanque 
ve Zlínì

-Posezení u cimbálu na zahradì v Návojné

-Úèast na Fatimských pobožnostech v brumovském 
kostele

-Posezení na myslivecké chatì ve Smolinì spojené 
s opékáním špekáèkù a soutìžemi z oblasti 
pøírody

-Procházky nedašovskou pøírodou

-Podzimní vystoupení zpìváka Jiøího Helána

-Mikulášská nadílka

-Vánoèní jarmark- prodej výrobkù našich klientù

-Slavnostní štìdroveèerní veèeøe

-Silvestrovská besídka
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CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Rekonstrukce ètyø koupelen v budovì è.1

-Rekonstrukce místnosti pro víceúèelové využití
 v budovì è.1

-Rekonstrukce fasády budovy è.1

-Nátìry døevìných konstrukcí a okapových svodù 
budovy è. 1

-Zhotovení nového nábytku v kanceláøi stanièní 
sestry

-Zhotovení a oprava stávajícího nábytku v místnosti 
sesterny

-Zhotovení nového nábytku do prádelny

-Zakoupení snìhové frézy

-Výmìnu plynového bojleru na budovì è. 2

Dìkujeme za podporu Zlínskému kraji a Nadaci ÈEZ.



VYSOKÉ MÝTO

NADÌJE, POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO
N
TEL. 465 421 825, 465 424 835, E-MAIL: VYSOKE.MYTO@NADEJE.CZ
ÚÈET: KOMERÈNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 50532611/0100
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: SRPEN 1992

ÁM. NADÌJE 731,566 01 VYSOKÉ MÝTO
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ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ

ÈINNOST A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

Program pro seniory

Dùm pokojného stáøí Nadìje - domov pro seniory

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ
Kapacita Domu 80
Prùmìrný vìk klientù              83
Prùmìrná obložnost        95,5 % 
Prùmìrný poèet klientù dennì           76,4

-Zajištìní trvalé celodenní péèe o seniory 
-Zavedení reminiscenèní terapie
-Kreativní dílny pro klienty  
-Kulturní vystoupení pro klienty
-Vzdìlávací pøednášky pro klienty
-Den otevøených dveøí
-Úèast v kampani Ježíškova vnouèata
-Pøevzetí nového sociálního automobilu
-Pravidelné bohoslužby
-Zapojení do komunitního plánování v ORP Vysoké 

Mýto

Vìková struktura klientù k 31. 12. 2018
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-Udržet èinnost ve stávajícím rozsahu 

-Rozšíøit rehabilitaèní péèi 

-Opravit technické zaøízení domova  - balkony, 
okna

-Vymìnit šachtové dveøe 2 výtahù

-Provést zateplení objektu

CÍLE DO BUDOUCNOSTI
Misijní program je nedílnou souèástí práce na všech 
poboèkách v oblasti. Ve Vysokém Mýtì probíhá 
úspìšnì ekumenická spolupráce se všemi místními 
køes�anskými církvemi pøi zajiš�ování každodenních 
bohoslužeb v Domì pokojného stáøí. Pastoraèní 
pracovnice se zamìøuje kromì bohoslužeb více 
na osobní pastoraèní rozhovory.

MISIJNÍ PROGRAM



LITOMYŠL

NADÌJE, POBOÈKA LITOMYŠL
MATÌJE KUDÌJE 14, 570 01 LITOMYŠL
TEL. 775 868 275, 775 868 101, E-MAIL: LITOMYSL@NADEJE.CZ
ÚÈET: KOMERÈNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 9125960217/0100
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 1996
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ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI 

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 

Služby pro ohrožené dìti a mládež
Duchovní péèe

Dùm Nadìje Litomyšl - Nízkoprahové zaøízení                     
pro dìti a mládež

Poèet dìtí zapojených do aktivit za rok              76

-Spoluúèast pøi organizaci Festivalu deskových her 
spoleènì s Farní charitou Litomyšl a Domem dìtí 
a mládeže Litomyšl 

-Organizace sportovních a zábavných disciplín 
na dìtském dni 

-Úèast na akci Ukliïme Èesko

-Spolupráce pøi realizaci vánoèních kreativních 
dílen pro veøejnost 

-Vánoèní kamion firmy Šmídl s.r.o. pøivezl „živý 
Betlém“ i dárky pro dìti z NZDM

-Rùzné výlety napø. do ZOO, na bowling

-Navázána spolupráce se Støediskem volného èasu

-Preventivní programy 12x za rok

-Aktualizace standardù kvality 

-Probìhly personální zmìny – posílen tým sociál-
ních pracovníkù na 3

-Exkurze 4 tøíd ZŠ v zaøízení

-Udržet a rozvíjet stávající èinnosti 

-Vhodné využití uvolnìného bytu v objektu

-Pravidelné preventivní programy pro klienty 

-Zajištìní pravidelných konzultací s OSPOD

Mezi nezastupitelné  spolupracovníky a organizace, 
které urèitým dílem s NADÌJÍ spolupracují, jsou ètyøi 
základní školy v Litomyšli, Støedisko volného èasu, 
Rodinné centrum,  Charita Litomyšl (pøedevším 
Sanace rodiny a dobrovolnické centrum), Ing. Petr 
Kadlec z organizace Etika mezi svìty, Církev bratrská 
v Litomyšli.

Nìkteré programy a pøednášky byly propojeny se 
seznamováním s køes�anskými principy a jejich 
pøenášením do praxe. Rovnìž, nabízíme køes�anskou 
podporu a pomoc v situaèních intervencích.

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

SPOLUPRÁCE

MISIJNÍ PROGRAM

Poboèka: Litomyšl

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 113 Pøíjmy za služby 67

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0

Energie 57 Dotace od státu 1 308

Osobní náklady 1 330 Dotace od samosprávy 182

Služby 87 Dotace z fondù EU 0

Finanèní a vìcné dary 62

Ostatní náklady 440 Ostatní výnosy 226

Náklady v roce 2018 celkem 2 027 Výnosy v roce 2018 celkem 1 845

VM:  vypadá být OK

ÈT : Èinnost poboèky v roce 2018, druhá 
odrážka je služby je poskytována, má být 
služba je poskytována

LM: Cíle do budoucnosti – 2. odrážka 
Prosím o zmìnu - nový text: Vhodné využití 
uvolnìného bytu v objektu



ÈESK? TØEBOVÁ

NADÌJE, POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ
SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ 560 02 
TEL. 465 539 303, E-MAIL: CESKA.TREBOVA@NADEJE.CZ
ÚÈET: KOMERÈNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 8704170207/0100
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: BØEZEN 1997
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÈINNOSTI POBOÈKY

TERENNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

ÈINNOST POBOÈKY V ROCE 2018

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

Služby pro ohrožené dìti a mládež
Služby pro ohrožené rodiny

Terénní sociální práce
Správcovská èinnost
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež

Kvantitativní hodnocení
Poèet bytù  67
Poèet klientù                175
   z toho ženy                                93
   z toho muži  82

-Poskytování sociálních a správcovských služeb

-Zmìna provozních hodin – ukonèení nepøetržitého 
provozu, služba je poskytována pondìlí – sobota, 
mimo noèní hodiny

-Snížení poètu zamìstnancù na 3

-Probìhl 15. roèník akce „Ukliï svoje sídlištì“

-Úèast v komisi pro národnostní menšiny

-Pravidelné schùzky s OSPOD

Kvalitativní hodnocení: mìsto Èeská Tøebová 
vyjádøilo opakovanì spokojenost se službou

-Udržet služby a jejich kvalitu

-Aktivnì spolupracovat s mìstem Èeská Tøebová 
pøi øešení problémù na sídlišti Borek

-Rozvíjet spolupráci s asistentkami prevence 
kriminality

NÍZKOPRAHOVÉ ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ
Kvantitativní hodnocení 
Poèet dìtí zapojených do aktivity celkem 
za rok            125
Poèet dìtí zapojených do aktivit dennì               36

-Výlety v rámci projektu prevence kriminality

-Turnaje v deskových hrách, stolním fotbálku

-Víkendový pobyt v Kvìtné

-Fotbalový turnaj

-Karneval, vánoèní besídka, sportovní odpoledne

-Workshopy

-Vzdìlávací odpoledne na rùzná témata

-Stavební úpravy nízkoprahového zaøízení pro dìti 
a mládež

-Pokraèovat v projektu prevence kriminality

-Rozvíjet pomoc klientùm i v citlivých oblastech 

-Posilovat dùvìru klientù

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2018

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

Poboèka: Èeská Tøebová

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 133 Pøíjmy za služby 148

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0

Energie 48 Dotace od státu 1 724

Osobní náklady 3 144 Dotace od samosprávy 1 627

Služby 183 Dotace z fondù EU 0

Finanèní a vìcné dary 11

Ostatní náklady 4 Ostatní výnosy 0

Náklady v roce 2018 celkem 3 512 Výnosy v roce 2018 celkem 3 510

VM:  vypadá být OK

ÈT : Èinnost poboèky v roce 2018, druhá odrážka je 
služby je poskytována, má být služba je poskytována

LM: Cíle do budoucnosti – 2. odrážka Prosím o zmìnu - 
nový text: Vhodné využití uvolnìného bytu v objektu

 



ZLÍN

NADÌJE, POBOÈKA ZLÍN
OKRUŽNÍ 5550, 760 05 ZLÍN 
TEL. 575 758 131, E-MAIL: ZLIN@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 1400880339/0300 
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: DUBEN 1992

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

SLUŽBY PRO LIDI S HANDICAPEM

Služby pro lidi s handicapem
Služby pro lidi ve stáøí
Duchovní péèe

Sociálnì terapeutické dílny
Chránìné bydlení
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Denní stacionáø

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ
Poèet klientù sociálnì terapeutických dílen         78
Prùmìrný poèet klientù sociálnì 
terapeutických dílen dennì          37
Poèet klientù chránìného bydlení          26
Prùmìrný poèet ubytovaných dennì          25
Prùmìrný vìk klientù chránìného bydlení          37 

Poèet zamìstnancù služeb pro lidi 
s handicapem:  27

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ZA ROK 2018

-Rozšíøení kapacity chránìného bydlení do nového 
domu s jednolùžkovými a dvoulùžkovými byty, 
pøijetí nových 10 klientù – nová perspektiva pro lidi 
z dìtských domovù a z institucionální péèe

-Pøechod nìkterých klientù do bydlení s nižší mírou 
podpory

-Zamìstnání 23 klientù na zkrácený úvazek 
v chránìném pracovišti na výrobu svíèek

-Spolupráce s místními zamìstnavateli ve prospìch 
klientù sociálnì terapeutických dílen - Lesy mìsta 
Zlína, KFC, Tescoma, Podravka, Stama, VL Mais, 
ZOO Lešná, Láznì Zlín, Centrum Veronica 
Hostìtín, biofarma Juré

-Obnova vybavení pokojù v chránìném bydlení, 
vylepšení technického zázemí sociálnì terapeutic-
kých dílen

-Evaluace v sociálnì terapeutických dílnách v rámci 
projektu „Podpora a rozvoj vybraných druhù 
sociálních služeb ve Zlínském kraji“

-Sportovní aktivity lidí s mentálním postižením - 
organizace Mistrovství Moravy ve stolním tenisu, 
úèast na Speciální olympiádì v Brnì, Speciální 
prolínání, Spor�áèek 

-Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati – exkurze 
studentù, pøednášky na univerzitì, úèast 
na workshopech

-Pøátelské vazby s obcí Lužná – festival Den 
pro radost, Veselá pìtka, jarmark v Lužné

-Úèast na setkáních Asociace pracovní rehabilitace 
Èeské republiky 
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-Dobrovolnická pomoc a zapojení klientù pøi 
Národní potravinové sbírce

-Slavnostní požehnání svazku muže a ženy – lidí 
s omezením svéprávnosti k uzavøení manželství

-Hippoterapie, canisterapie, využití spoleèenských 
aktivit ve mìstì.

-Úèast klientù pøi akcích – Benefièní spoleèenský 
veèer, Tichá aukce laskavosti

-Letní pobyt klientù chránìného bydlení v Itálii 

-Dvoudenní semináø s výjezdem pro týmy pracov-
níkù

-Další možnosti komunitního chránìného bydlení 
vèetnì navýšení kapacity

-Hledání pracovních pøíležitostí pro klienty, 
spolupráce se sociálním podnikem

-Pøechod dalších klientù ze sociálnì terapeutických 
dílen na chránìný nebo otevøený trh práce

-Registrace nové sociální služby sociální rehabilita-
ce a zahájení èinnosti

-Pøechod klientù z chránìného bydlení do samo-
statného nájemního bytu

-Rozvoj spolupráce s Úøadem práce a dalšími 

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

subjekty podporujícími zamìstnání osob se 
zdravotním postižením

-Aktivity ve vytváøení podpùrné sítì pro lidi se 
zdravotním postižením

-Zahranièní stáže

-Organizace Mistrovství Jižní Moravy ve stolním 
tenisu a v plavání pro lidi s mentálním handicapem

-Úèast sportovkynì a trenérky na Svìtových hrách 
Speciálních olympiád v Abú Dhabí v bøeznu 2019

-Úèast pracovníkù pøi Zlínském festivalovém 
pùlmaratónu v barvách NADÌJE

Dìkujeme za podporu Statutárnímu mìstu Zlín 
a Zlínskému kraji.
Sociálnì terapeutické dílny byly financovány 
z programu „Podpora a rozvoj vybraných druhù 
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018“.
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SLUŽBY PRO LIDI VE STÁØÍ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Domov pro seniory
Poèet lùžek                              46
Celkový poèet seniorù za rok                                      62
Prùmìrný vìk klientù              86

Domov se zvláštním režimem
Poèet lùžek                               19
Celkový poèet sneiorù za rok                        27
Prùmìrný vìk klientù                    79

Denní stacionáø
Poèet seniorù celkem za rok                     32
Prùmìrný poèet seniorù dennì                   7,8

Poèet zamìstnancù služeb pro lidi ve stáøí: 66

-Obhájení certifikátu Vážka od Èeské alzheimerov-
ské spoleènosti pro domov se zvláštním režimem 
i denní stacionáø

-Dokonèení stavby pergoly na zahradì Domu 
pokojného stáøí

-Dokonèení aktualizace metodiky denního stacio-
náøe

-Konání praktických maturit Støední školy pedago-
gické a sociální v Domì pokojného stáøí

-Spolupráce s VOŠ Caritas a dalšími školami 
pøi realizaci studentských praxí

-Publicita problematiky Alzheimerovy demence, 
pøednášková èinnost, poradenství a testování 
pamìti v rámci Kontaktního místa ÈALS

-Spolupráce s Mìstským divadlem Zlín – úèast 
pracovníkù pøi besedách o Alzheimerovì nemoci 
po divadelní høe Upokojenkynì

-Ocenìní Zlínský andìl pro pracovnici denního 
stacionáøe

-Aktivní úèast pøi Pražských gerontologických 
dnech

-Úèast pracovnice na konferenci Alzheimer Europe 
v Barcelonì

-Úèast pracovníkù pøi Zlínském festivalovém 
pùlmaratónu v barvách NADÌJE

-Vysazení stromu Olgy Havlové na zahradì Domu 
pokojného stáøí v rámci oslav jejích nedožitých 
85. narozenin

-Poøízení nového automobilu KIA pro potøeby Domu 
pokojného stáøí



Dìkujeme za podporu Statutárnímu mìstu Zlín, 
Mìstu Otrokovice, Mìstu Vizovice a Zlínskému kraji.
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CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Zahájení práce na aktualizaci metodik služeb 
domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem

-Obnovení spolupráce s blízkou základní školou 
v rámci pravidelného neformálního setkávání dìtí 
a seniorù

-Plnìní rozvojových úkolù v rámci certifikace Vážka

-Stabilizace pracovních týmù pøímé péèe a kuchynì

-Rozvoj nutrièní péèe a rehabilitaèního ošetøování 
v Domì pokojného stáøí

-Prohlubování spolupráce s odbornými lékaøi 
v rámci Kontaktního místa ÈALS a podpory 
peèujících 



VIZOVICE

STØEDISKO NADÌJE VIZOVICE
MASARYKOVO NÁM 418, 763 12 VIZOVICE
TEL.: 732 143 346, E-MAIL: VIZOVICE@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 1400880339/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 2006
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ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

Ohrožené dìti a mládež

Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež – 
ambulantní služba

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ
Poèet dìtí zapojených do aktivit klubu 
celkem za rok                                         87
Poèet dìtí zapojených do aktivit dennì              21

Poèet zamìstnancù: 2

-Nová sociální pracovnice, ustálení týmu

-Úèast sociální pracovnice pøi pøípadových 
konferencích na oddìlení sociálnì právní ochrany 
dìtí

-Ukonèení terénní práce, prohloubení kontaktní 
sociální práce v ambulantní službì

-Dobrá praxe s novým evidenèním systémem 
eQuip

-Pravidelné tréninky a vítìzství ve fotbalovém 
turnaji NZDM

-Zkvalitnìní prostøedí – výmìna oken, svítidel, 
výmalba

-Zapojení do akce „Ukliïme Èesko“, dobrovolnická 
pomoc pøi rekonstrukci Janova Hradu

-Preventivní programy, tvoøivé dílny

-Zapojení do komunitního plánování a projektu 
„Sí�ování služeb pro dìti a jejich rodiny“

-Zapojení do „Týdne nízkoprahù“, program 
pro školní družiny

-Další vylepšení prostøedí – výmìna podlah 
a topidel

-Prohlubování sociální práce, zamìøení na kvalitu 
zpracování dokumentace

-Preventivní programy se zamìøením na øešení 
konfliktù

-Prohlubování supervizní podpory, spolupráce 
s odborníky

-Stáže pracovníkù s dùrazem na sdílení dobré 
praxe v regionu

-Realizace cílù ze strategie rozvoje sociální práce 
s ohroženými dìtmi a mládeží

Dìkujeme za podporu Mìstu Vizovice a Zlínskému 
kraji.

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

Støedisko: Vizovice

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 64 Pøíjmy za služby 0

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0

Energie 53 Dotace od státu 1 215

Osobní náklady 1 060 Dotace od samosprávy 100

Služby 149 Dotace z fondù EU 0

Finanèní a vìcné dary 0

Ostatní náklady 18 Ostatní výnosy 10

Náklady v roce 2018 celkem 1 344 Výnosy v roce 2018 celkem 1 325



BRNO

NADÌJE, POBOÈKA BRNO
PTAŠINSKÉHO 13, 602 00 BRNO
TEL. 541 422 271, E-MAIL: BRNO@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 382397583/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LISTOPAD 1992

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Program pro seniory
Misijní program

Dùm pokojného stáøí Brno-Královo Pole, 
domov pro seniory
Dùm Nadìje Brno-Bohunice, domov pro seniory
Dùm Nadìje Brno-Bohunice, peèovatelská služba
Dùm Nadìje Brno-Øeèkovice, domov pro seniory
Dùm Nadìje Brno-Vinohrady, domov se zvláštním 
režimem
Dùm Nadìje Brno-Vinohrady, denní stacionáø
Pùjèovna kompenzaèních pomùcek
Domácí ošetøovatelská péèe na území mìsta Brna – 
nestátní zdravotnické zaøízení
Interní a geriatrická ordinace v Brnì-Královì Poli – 
nestátní zdravotnické zaøízení
Køes�anská pastoraèní služba v domovech

Poèet zamìstnancù za poboèku v roce 2018 
(prùmìrný fyzický stav):  131,68 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

-Dokonèení stavebních úprav pro zvýšení požární 
bezpeènosti v Domì Nadìje Brno-Bohunice 

-Zateplení fasády a støechy v Domì Nadìje Brno-
Øeèkovice

-Aktualizace webových stránek pro fundraising, 
pro pøipravované a realizované projekty

-Spolupráce s potravinovou bankou, úèast 
na Národní potravinové sbírce

-Podzimní Dny otevøených dveøí – spojené 
s výstavkou prací klientù a doprovodným progra-
mem

-Listopadové hudební nešpory v Èerveném kostele 
s benefièním koncertem pro NADÌJI

-Koncerty Jiøího Helána ke Dni matek a o Vánocích

-Ukonèení sociální služby domov pro seniory 
v Domì pokojného stáøí Brno-Královo Pole

-Ukonèení domácí ošetøovatelské péèe
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DOMOVY KAPACITA OBLOŽNOST

PRÙMÌRNÝ 
POÈET 

UBYTOVANÝCH 
SENIORÙ DENNÌ

POÈET 
UBYTOVAN?CH 

SENIORÙ 
ZA ROK

PRÙMÌRNÝ 
VÌK

STUPEÒ ZÁVISLOSTI                     
K 31.12.2018

I. II. III. IV.

DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ BRNO-
KRÁLOVO POLE

27 64,90 17,52 30 82,5 0 1 0 1

DÙM NADÌJE BRNO-VINOHRADY 30 97,60 29,28 41 85,2 0 1 9 19

DÙM NADÌJE BRNO-BOHUNICE 27 99,36 26,83 36 90,6 1 6 11 8

DÙM NADÌJE BRNO-ØEÈKOVICE 31 97,50 30,23 35 89,3 2 9 13 5



CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Realizace nového projektu – zøízení bytù 
s peèovatelskou službou v Domì Nadìje Brno-
Královo Pole

-Rozšíøení terénní peèovatelské služby – nové 
kanceláøe a zázemí pro terénní pracovníky 
v Domì Nadìje Brno-Královo Pole

-Úprava školicí místnosti pro vzdìlávání zamìst-
nancù v Domì Nadìje Brno-Královo Pole

-V Domì Nadìje Brno-Bohunice dokonèit 
a zprovoznit relaxaèní místnost, opravit chodníky 

pøed vstupem do budovy a pro zvýšení bezpeè-
nosti klientù vybudovat zábradlí ve svažité èásti 
zahrady

-Vybudování vodního prvku v relaxaèní èásti 
zahrady Domu Nadìje Brno-Vinohrady

-Prohloubení konceptu paliativní péèe – další 
vzdìlávání zamìstnancù v této oblasti

-Zpracování vize pro poradenství lidem peèujícím 
o osoby s demencí

-Ukonèení provozování interní a geriatrické 
ordinace k 30. 6. 2019
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ORDINACE A DOMÁCÍ PÉÈE
PRÙMÌRNÝ POÈET PACIENTÙ 

DENNÌ
CELKOVÝ POÈET PACIENTÙ

INTERNÍ A GERIATRICKÁ ORDINACE 3,9 438

DOMÁCÍ PÉÈE 11,1 152

PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
PRÙMÌRNÝ POÈET 

SENIORÙ 
NAVŠTÍVENÝCH DENNÌ

POÈET 
SENIORÙ 
ZA ROK

VÌKOVÁ STRUKTURA KLIENTÙ

DO 65 LET NAD 65 LET

PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA 45 140 8 132

DENNÍ STACIONÁØ
PRÙMÌRNÝ POÈET SENIORÙ 

DENNÌ
POÈET SENIORÙ ZA ROK

DS BRNO-VINOHRADY 7,8 24



5%

29%

55%

11%

do 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 95 let

Vìkové složení klientù v pobytových zaøízeních 
k 31. 12. 2018

SPOLUPRÁCE
Sociální služby poskytované brnìnskou poboèkou 
v roce 2018 podpoøilo Ministerstvo práce a sociálních 
vìcí, Statutární mìsto Brno, Jihomoravský kraj, 
mìstské èásti Brno-Øeèkovice a Mokrá Hora, 
Brno-Královo Pole, Brno-Líšeò, Brno-Židenice 
a Brno-Støed.
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OTROKOVICE

NADÌJE, POBOÈKA OTROKOVICE
WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE
TEL. 577 112 983, 733 117 626, E-MAIL: OTROKOVICE@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKÁ SPOØITELNA, A. S., ÈÍSLO: 1404621369/0800
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 1993

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Služby pro lidi s handicapem
Duchovní péèe

Poèet zamìstnancù: 76                                 

Dùm Nadìje Otrokovice, domov pro osoby                   
se zdravotním postižením
Kapacita – poèet lùžek              35
Prùmìrné roèní využití služby       97,9 %
Celkový poèet klientù za rok              45
Prùmìrný poèet klientù dennì              35
Prùmìrný vìk klientù           39,7

Dùm Nadìje Otrokovice, chránìné bydlení
Kapacita – poèet lùžek              24
Prùmìrné roèní využití služby       97,9 %
Celkový poèet klientù za rok              27
Prùmìrný poèet klientù dennì              24
Prùmìrný vìk klientù           37,3

Dùm Nadìje Otrokovice, 
sociálnì terapeutická dílna
Kapacita (okamžitá kapacita)                17 klientù
Celkový poèet kontaktù za rok         3 394
Èasový rozsah poskytování služby 
za rok             2 625 hodin 
Celkový poèet klientù za rok              40

Prùmìrný poèet klientù dennì              13
Prùmìrný vìk klientù           35,5

Dùm Nadìje Otrokovice, sociální rehabilitace
Kapacita (okamžitá kapacita)      4 klienti
Celkový èas poskytnutých intervencí    1 981,97 hodin
Èasový rozsah poskytování služby 
za rok                     2 250 hodin
Celkový poèet klientù za rok              24
Prùmìrný poèet klientù dennì                4
Prùmìrný vìk klientù           31,6

Dùm Nadìje Otrokovice, denní stacionáø
Kapacita (okamžitá kapacita)                9
Celkový poèet kontaktù za rok         1 475
Celkový poèet klientù za rok              14
Prùmìrný poèet klientù dennì                6
Èasový rozsah poskytování služby 
za rok             2 000 hodin 
Prùmìrný vìk klientù           27,4

Dùm Nadìje Otrokovice, 
podpora samostatného bydlení
Kapacita (okamžitá kapacita)                              6
Celkový poèet klientù za rok                7
Prùmìrný poèet klientù za den                2
Celkový èas poskytnuté péèe za rok    1 066,48 hodin
Prùmìrný vìk klientù           38,4
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2018

-Zvýšení kapacity chránìného bydlení a nové místo 
poskytování sociální služby

-Rozšíøení kapacity sociální rehabilitace a rozšíøení 
pùsobnosti do ORP Kromìøíž

-Slavnostní požehnání svazku muže a ženy 
klientùm chránìného bydlení

-Založení divadelní skupiny zamìstnancù a klientù 
Nadìje

-Rekreaèní a terapeutické pobyty klientù domova 
pro osoby se zdravotním postižením, chránìného 
bydlení a denního stacionáøe

-Rozšíøení spektra podpory denního stacionáøe 
o oblast komunikace

-Zavedení døevaøského programu do spektra 
nabídky sociálnì terapeutické dílny

-Èásteèná obmìna vybavení pobytových služeb

-Kampaò ke ètvrtstoletí Nadìje v Otrokovicích

-Festival Jeden den

-Vánoèní a Velikonoèní jarmark

-Zahradní slavnost

-Kabelkové veletrhy v Otrokovicích a v Kromìøíži
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-Rozšíøené prostory pro denní stacionáø 
v Otrokovicích

-Zmìna místa poskytování služby pro èást 
chránìného bydlení

-Postupná renovace vybavení a prostor domova 
pro osoby se zdravotním postižením

-Bezbariérová úprava automobilu domova 
pro osoby se zdravotním postižením

-Vytvoøení spektra aktivit trávení volného èasu 
pro lidi s mentálním handicapem nad rámec 
sociálních služeb

-Vytvoøení nové relaxaèní zóny v domovì 
pro osoby se zdravotním postižením

-Zavedení speciální pøípadové sociální práce 
v prostupném a návazném systému sociálních 
služeb pro lidi s mentálním handicapem

CÍLE DO BUDOUCNOSTI -Nové pracovní zázemí pro èást administrativy – 
rozšíøení prostor pro domov pro osoby se 
zdravotním postižením

NADÌJE v Otrokovicích významnì spolupracuje 
s mìstem Otrokovice, obcemi a organizacemi 
zapojenými do procesu plánování sociálních služeb 
metodou komunitního plánování. Mìsto Otrokovice 
se podílí finanèní i nefinanèní podporou na fungování 
a rozvoji NADÌJE i na øešení problematiky života lidí 
se zdravotním postižením na Otrokovicku. Dìkujeme 
za podporu Statutárnímu mìstu Zlín, mìstu Napa-
jedla i Zlínskému kraji. Dìkujeme všem dalším 
mìstùm, obcím, právnickým i fyzickým osobám, 
které nás podpoøily v naší èinnosti.

SPOLUPRÁCE
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Sociální služby  sociálnì terapeutická dílna a sociální 
rehabilitace byly financovány v rámci Programu Podpora              
a rozvoj vybraných druhù sociálních služeb ve Zlínském kraji.



VSETÍN

NADÌJE, POBOÈKA VSETÍN
ROKYTNICE 327, 755 01 VSETÍN
TEL.: 571 419 361, 775 889 667, 
E-MAIL: ROKYTNICE.VSETIN@NADEJE.CZ 
ÚÈET: ÈESKÁ SPOØITELNA, A. S., ÈÍSLO: 1410901359/0800
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: KVÌTEN 2002

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Služby pro lidi s handicapem
Duchovní péèe

Poèet zamìstnancù                                                  15                                  

Støedisko Nadìje Vsetín – Sychrov, 
denní stacionáø
Kapacita (okamžitá kapacita)              16 
Celkový poèet kontaktù za rok         1 972 
Èasový rozsah poskytování služby           2 250 hodin 
Celkový poèet klientù za rok              13 
Prùmìrný poèet klientù dennì                8
Prùmìrný vìk klientù služby           33,9 

Støedisko Nadìje Vsetín – Rokytnice, 
sociálnì terapeutická dílna
Kapacita (okamžitá kapacita)              15 
Celkový poèet kontaktù za rok         3 021 
Èasový rozsah poskytování služby           2 125 hodin
Celkový poèet klientù za rok              25
Prùmìrný poèet klientù dennì              12
Prùmìrný vìk klientù služby              34 

Støedisko Nadìje Vsetín – Rokytnice, 
osobní asistence
Kapacita (okamžitá kapacita)     5 klientù 
Celkový èas poskytnuté péèe za rok    4 212,45 hodin 
Prùmìrný vìk klientù služby           44,6 

Støedisko Nadìje Vsetín – Rokytnice, 
podpora samostatného bydlení
Služba ukonèena k 31. 8. 2018
Kapacita (okamžitá kapacita)      2 klienti 
Celkový èas poskytnuté péèe za rok       173,18 hodin 
Prùmìrný vìk klientù služby              22 

-Týden s Nadìjí – osvìtová kampaò v problematice 
integrace lidí se zdravotním postižením

-Slavnostní Galaveèer vsetínské poboèky

-Získání vìtší èásti finanèních prostøedkù na nákup 
osobního vozidla s bezbariérovou úpravou

-Zapojení do oslav Dne Zemì

-Na zahradì terapeutické dílny v Rokytnici byla 
úspìšnì dokonèena druhá etapa projektu relaxaè-
ní zóny a komunitního prostoru pro setkávání lidí 
napøíè generacemi, lidí s handicapem i bez nìj

-Rozšíøení spektra terapeutických a relaxaèních 
pomùcek ve støedisku Sychrov

-Rozvoj PR a fundraisingových aktivit poboèky

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2018
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CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Zrealizovat další etapu rekonstrukce støediska 
Rokytnice

-Pøíprava projektu pùdní vestavby – rozšíøení 
terapeutických prostor sociálnì terapeutické dílny

-Rozšíøení spektra aktivit volného èasu lidí 
s mentálním handicapem

-Vytvoøení programu vzdìlávání pro lidi s mentál-
ním handicapem

-Spolupráce s Nadìjí, otrokovickou o.p.s. 
na pøechodu klientù, kteøí prošli úspìšnì sociálnì 
pracovní terapií, do chránìného zamìstnání

-Zakoupení osobního vozu s bezbariérovou 
úpravou

-Obnova vybavení obou støedisek

-Spolupráce se školami a dalšími institucemi 
v rámci osvìty a využívání „otevøené zahrady“ 
v Rokytnici

SPOLUPRÁCE
NADÌJE ve Vsetínì významnì spolupracuje 
s mìstem Vsetín, obcemi a organizacemi zapojenými 
do komunitního plánování sociálních služeb. 
Dìkujeme za podporu všem dalším mìstùm, obcím, 
firemním i fyzickým dárcùm. Zvláštní podìkování 
patøí firmì Glass Service a restauraci Radegastovna 
U Lva. Podìkování patøí všem, kteøí NADÌJI pod-
poøili.

Sociální služby sociálnì terapeutická dílna a osobní 
asistence byly financovány v rámci Programu 
Podpora a rozvoj vybraných druhù sociálních služeb 
ve Zlínském kraji.
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UHERSKÉ HRADIŠTÌ

NADÌJE, STØEDISKO UHERSKÉ HRADIŠTÌ
PRÙMYSLOVÁ 712, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTÌ
TEL. 775 889 679, E-MAIL: STD.UH@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKÁ SPOØITELNA, A. S., ÈÍSLO: 1404621369/0800
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 2015

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2018

Služby pro lidi s handicapem
Duchovní péèe

Poèet zamìstnancù                                                    5                          

Dùm Nadìje Otrokovice, 
sociálnì terapeutická dílna
Kapacita (okamžitá kapacita)              15
Celkový poèet kontaktù za rok         3 175
Èasový rozsah poskytování služby 
za rok             2 625 hodin 
Celkový poèet klientù za rok              39
Prùmìrný poèet klientù dennì              13
Prùmìrný vìk klientù           44,5

-Rozšíøení spolupráce s Nadìjí, otrokovickou o.p.s. 
na vytváøení pracovních pøíležitostí pro lidi 
s mentálním a kombinovaným handicapem, kteøí 
úspìšnì prošli sociálnì pracovní terapií

-Kabelkový veletrh ve Slováckém divadle

-Dobroèinné bazary v Dobroèinném obchodì

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

SPOLUPRÁCE

-Zvýšení využití sociálnì terapeutické dílny 
pro klienty pobytových sociálních služeb

-Podpora dalších klientù pøi pøechodu ze sociálnì 
terapeutické dílny do chránìného zamìstnání

-Rozšíøení prostor sociálnì terapeutické dílny

NADÌJE v Uherském Hradišti významnì spolupra-
cuje s poskytovateli souvisejících sociálních služeb 
a s neziskovými organizacemi, které se zabývají 
veøejnì prospìšnou èinností. Dìkujeme za podporu 
mìstu Uherské Hradištì i Zlínskému kraji. Dìkujeme 
všem dalším mìstùm, obcím, právnickým i fyzickým 
osobám za podporu.

Služba sociálnì terapeutické dílny byla financována 
v rámci Programu Podpora a rozvoj vybraných druhù 
sociálních služeb ve Zlínském kraji.
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Støedisko: Uherské Hradištì

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 207,00 Pøíjmy za služby 2,00

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0,00

Energie 92,00 Dotace od státu 0,00

Osobní náklady 3 179,00 Dotace od samosprávy 27,00

Služby 294,00 Dotace z fondù EU 3 370,00

Finanèní a vìcné dary 22,00

Ostatní náklady 41,00 Ostatní výnosy 190,00

Náklady v roce 2018 celkem 3 813 Výnosy v roce 2018 celkem 3 611



PLZEÒ

NADÌJE, POBOÈKA PLZEÒ
ŽELEZNIÈNÍ 36, 326 00 PLZEÒ
TEL., FAX: 377 443 977, TEL. 377 456 912, E-MAIL: PLZEN@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÚÈET: 174914128/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LISTOPAD 1998

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

DALŠÍ SLUŽBY

Program pro dìti a mládež
Program pro rodiny
Integraèní program 
    Práce s lidmi bez domova
    Práce ve vylouèených lokalitách

Azylové domy – azylový dùm pro ženy
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež, 
klub Bludištì

Poèet zamìstnancù: 14

Program Postupné bydlení pro rodiny
Projekt Potravinová pomoc lidem v nouzi KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Azylový dùm
Kapacita azylového domu, poèet lùžek              10
Poèet poskytnutých noclehù za rok                  3 008
Poèet klientek v roce                    18
Prùmìrný poèet klientù dennì  8

Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Celkový poèet klientù            209  
Poèet rodin, kterým byla poskytnuta sociální 
služba            148 
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
Poèet dìtí zapojených do aktivity klubù celkem 
za rok              70
Prùmìrný poèet dìtí dennì              12

Pøedškolní klub Sluneènice
Poèet dìtí zapojených do aktivity klubù 
celkem za rok 14
Prùmìrný poèet dìtí dennì   5
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A UDÁLOSTI

-Program „Postupné bydlení“ poskytuje bydlení 
rodinám ohroženým ztrátou domova v 16 jednopo-
kojových bytech a 12 bytech 1+1. Službu ubytová-
ní využilo celkem 43 rodin (149 osob). Bydlení je 
poskytováno rodinám, které jsou v situaci ohrožení 
ztrátou bydlení. Rodina mùže využít bydlení 
bez èasového omezení a za podpory sociálních 
pracovnic øešit své sociální problémy. Souèasnì je 
provádìna podpora pro získání bydlení v obecních 
bytech nebo komerèním bydlení.  

-Služeb nízkoprahového klubu pro dìti Bludištì 
využilo 70 dìtí ve vìku od 6 do 13 let. Klub 
uspoøádal na rámec standardní èinnosti 30 akcí, 
jako jsou návštìvy kina, muzea a veøejných akcí. 

Klub poskytuje místo pro volný èas dìtí a organi-
zuje mimoškolní pøípravu.

-Klub Bludištì realizuje každým rokem interní 
projekt MultiTree, který probíhá pravidelnì jednou 
týdnì. Projekt pøedstavuje dìtem rùzná spoleèen-
ská témata a sociální problémy. Cílem MultiTree je 
informovat a vzdìlávat sociálnì znevýhodnìné 
dìti v rùzných tématech jako napøíklad: bezpeèná 
komunikace na sociálních sítích, první pomoc, 
vaøení, sport, pøíroda apod. 

-Pøedškolní klub Sluneènice navštìvovalo v prù-
bìhu roku 14 dìtí. Klub poskytoval pøedškolní péèi 
a pøipravoval dìti na vstup do prvního roèníku 
základní školy. Souèástí aktivity byla spolupráce 
s rodièi dìtí v oblasti vzdìlávání dìtí.  

-Sociální služby Azylové domy a Sociálnì aktivizaè-
ní služby pro rodiny s dìtmi jsou podporovány 
prostøednictvím finanèní podpory Evropským 
sociálním fondem v ÈR, Ministerstvem práce 
a sociálních vìcí ÈR a Plzeòským krajem v rámci 
individuálního projektu Plzeòského kraje „Podpora 
sociálních služeb v Plzeòském kraji 2016 – 2019". 
Projekt poskytuje sociální služby ženám 
bez domova a rodinám postiženým a ohroženým 
sociálním vylouèením a to v dobì od 1.7.2016 
do 31.12.2018. 
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PÍSEK

NADÌJE, POBOÈKA PÍSEK
NÁBØEŽÍ 1.MÁJE 1401, 397 01 PÍSEK
TEL. 736 772 321, E-MAIL: PISEK@NADEJE.CZ 
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S. ÈÍSLO: 174912106/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: ØÍJEN 2001

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

Program pro dìti a mládež
Program pro rodiny
Integraèní program
    Práce s lidmi bez domova
   Práce ve vylouèených lokalitách

Støedisko Svatoplukova, sociálnì aktivizaèní služby 
pro rodiny s dìtmi
Støedisko Purkratice, terénní program
Støedisko Nábøeží, nízkoprahová zaøízení pro dìti               
a mládež, pøedškolní klub Margaretka
Støedisko U Sadù, terénní program
Projekt Dostupné bydlení
Pøedškolní a mimoškolní kluby 

Poèet zamìstnancù: 22
KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ
Ubytování 
Ve støedisku Svatoplukova 
ubytováno 19 rodin (103 osob)
Ve støedisku Purkratice 
ubytováno   14 rodin (76 osob)

Terénní programy
Celkem klientù                       232   
Prùmìrný poèet klientù dennì                       5/den
 
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Celkem klientù                           53 
Prùmìrný poèet klientù dennì         7/den 

Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
Poèet dìtí zapojených do aktivit klubù              77
Prùmìrný poèet dìtí dennì                               18

Pøedškolní kluby
Poèet dìtí zapojených do aktivity klubù                                36
Prùmìrný poèet dìtí dennì 11
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

-Organizace 6. roèníku výtvarné soutìže na téma 
„Na statku žiju, jsem zvíøe“. Vyhlášení výsledkù 
probìhlo v sále kina s promítáním prací vítìzù 
a výstava byla umístìna ve foyer kina Portyè 
v Písku na tøi mìsíce. Do soutìže bylo pøihlášeno 
667 prací z celé republiky.

-Den dìtí s NADÌJÍ organizovaný jako oslava 
Mezinárodního dne dìtí v Palackého sadech 
ve spolupráci s Centrem kultury mìsta Písek, 
studentkami SZŠ a dobrovolnicemi centra Bonum. 
Akce se úèastnilo témìø 230 dìtí s rodièi.

-Mezigeneraèní spolupráce pøedškolních klubù 
a nízkoprahového klubu NADÌJE s domovy 
pro seniory Diakonie Blanka, SD Svìtlo, MSSS 
Topìlecká, Seniorský dùm Èelakovského 
a Alzheimercentrum Prácheò o.p.s., Nemocnice 
Písek. 

-Díky projektu Bez obav spolu, realizovaného 
v Písku a podpoøeného z ESF, probíhají adaptaèní 
dny, kdy dìti z pøedškolních klubù NADÌJE 
navštìvují mateøské školky, seznamují se 
s prostøedím, uèitelkami i s kolektivem dìtí.  

-Výstava fotografií, výtvarných a rukodìlných prací 
dìtí z pøedškolních klubù Nadìje v Mìstské 
knihovnì na téma "Rokem se zvíøaty ze statku", 
jako vyvrcholení celoroèní spolupráce s lektorkou 
dìtského oddìlení knihovny.

-Poskytování bydlení rodinám a osobám ohrože-
ným sociálním vylouèením prostøednictvím služby 
ubytování. V bytovém domì Svatoplukova bylo 
ubytováno 19 rodin, v bytovém domì Purkratice 
bylo ubytováno 14 rodin.

NADÌJE, poboèka Písek je podporována prostøednic-
tvím Operaèního programu Výzkum vývoj a vzdìlává-
ní.  Projekt Bez obav spolu (BOS), registraèní èíslo 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175, vykonává 
aktivity zamìøené na vzdìlávání dìtí pøedškolního 
a školního vìku. Realizace projektu od 1. 7. 2016 
do 30. 6. 2019.

Sociální služby Terénní programy a Sociálnì aktivi-
zaèní služby pro rodiny s dìtmi jsou spolufinancovány 
Evropským sociálním fondem  a státním rozpoètem 
Èeské republiky.
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JABLONEC NAD NISOU

NADÌJE, POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU
EMILIE FLORIÁNOVÉ 8, 466 01 JABLONEC NAD NISOU
TEL., FAX: 483 356 219, E-MAIL: MILENA.HAVRDOVA@NADEJE.CZ, 
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 1805381773/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 1999

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Služby pro lidi bez domova
Služby pro ohrožené rodiny 

Dùm Nadìje Jablonec nad Nisou 
Terénní program – bezdomovci
Nízkoprahové denní centrum  
Noclehárna (muži i ženy)
Azylový dùm (muži i ženy) vèetnì tréninkových bytù 

Støedisko Nadìje Jablonec nad Nisou 
Terénní program – vylouèené a rizikové lokality  

Poèet klientù nízkoprahového denního centra       357
Poèet klientù noclehárny             168
Poèet klientù azylového domu              49
Poèet klientù terénních programù            531
Prùmìrný denní poèet klientù v denním centru         30
Prùmìrný denní poèet ubytovaných              33
Prùmìrný denní poèet klientù terénních programù  20
Poèet poskytnutých noclehù       11 816
Poèet poskytnutých porcí jídla v nízkoprahovém 
denním centru       13 886

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018: 18

Poèet poskytnutých noclehù v jednotlivých 
mìsících roku 2018

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

-Aktivní zapojení do komunitního plánování 
ve mìstì 

-Rozvoj supervize všech pracovních týmù

-Spolupráce s psychoterapeutem a adiktologem 
pøi poskytování služeb klientùm

-Tøíkrálová sbírka ve spolupráci s Charitou ÈR

-Akce "Ukliïme Èesko"

-Úèast na Národní potravinové sbírce

-Využití canisterapie pro klienty

-Distribuce potravinových, hygienických, textilních 
balíèkù a balíèkù domácích potøeb z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám

-Úèast zamìstnancù na konferenci FEANTSA – 
Evropské federaci národních organizací pracují-
cích s bezdomovci

-„Horké židle“ nabízené klientùm v zimním období

-Sbírka školních potøeb a vánoèních dárkù pro dìti 
z ohrožených rodin

-Exkurze škol a odborné stáže nabízené studentùm

-Aktivní zapojení do projektu Nejdøív støecha

-Získání mobilní buòky (dar od firmy JABLOTRON 
ALARMS) pro potøeby klientù Domu Nadìje 
Za Plynárnou

-Pokraèování  odborné práce v oddlužování klientù

-Vystupování hudební skupiny Kateøiny band 
na pracovních i mimopracovních akcích

-Setkávání se ètením z Bible a zpìvem 

-Vánoèní a velikonoèní program pro klienty 
poboèky  
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CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Vyvolat diskuzi o potøebì vzniku zaøízení pro lidi 
propadající sítí sociálních služeb v Libereckém 
kraji

-Ovìøení a aktualizace metodik sociální práce 
v praxi 

-Rozvoj spolupráce s ostatními poskytovateli 
sociálních služeb a jinými organizacemi

-Prodloužení nájmu tréninkových bytù na další 
období 

-Rozvoj fundraisingu 

-Zmírnìní pøedsudkù a mýtù o lidech bez domova

-Poøádání aktivit zamìøených na sebepoznání 
a získání èi zlepšení pracovních kompetencí 
klientù

-Udržení a rozvoj dobré praxe spolupráce 
s organizacemi v oblasti péèe o zdraví a prevence 
pøenosných onemocnìní – zvýšení dostupnosti 
zdravotní péèe pro klienty pøežívající pøímo na ulici

-Zlepšení dostupnosti psychiatrické a psychologic-
ké péèe pro lidi bez domova

Liberecký kraj 
Statutární mìsto Jablonec nad Nisou

SPOLUPRÁCE 
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LIBEREC

NADÌJE, POBOÈKA LIBEREC
VALDŠTEJNSKÁ 259, 460 01  LIBEREC
TELEFON, FAX: 480 002 637, E-MAIL: PAVEL.MATEJKA@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 226069916/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 2009

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Služby pro lidi bez domova
Služby pro ohrožené rodiny

Støedisko Nadìje Liberec
Noclehárna pro muže i ženy
Terénní program v ubytovnì pro tìžko pøizpùsobivé            
a sociálnì potøebné obèany 
Støedisko Nadìje Liberec – Valdštejnská 
Nízkoprahové denní centrum 

Poèet klientù nízkoprahového denního centra       242
Poèet klientù noclehárny                                        119
Poèet klientù v mìstské ubytovnì 
– terénní program 28
Prùmìrný denní poèet klientù v denním centru        29
Prùmìrný denní poèet klientù v noclehárnì 28
Poèet poskytnutých noclehù v noclehárnì       10 226
Poèet poskytnutých porcí jídla v nízkoprahovém 
denním centru       12 112

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018: 13

Poèet poskytnutých noclehù v jednotlivých 
mìsících roku 2018

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

-Aktivní zapojení do komunitního plánování 
ve mìstì 

-Rozvoj supervize všech pracovních týmù

-Spolupráce s psychoterapeutem a adiktologem 
pøi poskytování služeb klientùm 

-Úèast na oèkování psù bezdomovcù 

-Praxe studentù vysokých škol

-Úèast na Národní potravinové sbírce

-Úèast na konferenci FEANTSA - Evropské federaci 
národních organizací pracujících s bezdomovci

-Distribuce potravinových, hygienických, textilních 
balíèkù a balíèkù domácích potøeb z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám

-Vystupování hudební skupiny Kateøiny band 
na pracovních i mimopracovních akcích

-Aktivní úèast v projektu Housing first

-Aktivní úèast v projektu Nejdøív støecha

-Šestihodinový hudební maratón v Lidových sadech

-Velikonoèní setkání s kazatelem a hudbou vlastní 
skupiny

-Spolupráce se sdružením anonymních alkoholikù, 
kteøí pravidelnì navštìvují støedisko s programem

-Besedy na téma finanèní gramotnost pro klienty

-Mimoøádný noèní provoz nízkoprahového denního 
centra v dobì silných mrazù

-Mikulášská nadílka pro kateøinské dìti

-Vánoèní program pro klienty poboèky za úèasti 
vlastní kapely

35

0

200

400

600

800

1000

1200

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.



CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Vyvolat diskuzi o potøebì vzniku zaøízení pro lidi 
propadající sítí sociálních služeb v Libereckém 
kraji

-Ovìøení a aktualizace metodik sociální práce 
v praxi  

-Rozvoj spolupráce s dalšími poskytovateli sociál-
ních služeb 

-Nalezení a zajištìní návazných služeb a pracov-
ních pøíležitostí pro uživatele našich služeb 

-Rozvoj fundraisingu  

-Zmírnìní pøedsudkù a mýtù o lidech bez domova

-Poøádání aktivit zamìøených na  sebepoznání 
a získání èi zlepšení pracovních kompetencí 
klientù

-Zlepšení dostupnosti psychiatrické a psychologic-
ké péèe pro lidi bez domova

 
Liberecký kraj
Statutární mìsto Liberec

SPOLUPRÁCE
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MLADÁ BOLESLAV

NADÌJE, POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV
ŠTYRSOVA 918, 293 01  MLADÁ BOLESLAV
TEL., FAX: 326 734 940, E-MAIL: TADEAS.HRABOVSKY@NADEJE.CZ¨
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 74336543/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: ZÁØÍ 1999

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY 

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ 

Služby pro lidi bez domova

Støedisko Nadìje Mladá Boleslav 
Nízkoprahové denní centrum 
Noclehárna (muži i ženy)
Terénní program – streetwork

Poèet klientù nízkoprahového denního centra       453
Poèet klientù noclehárny              219
Poèet klientù terénního programu            206
Prùmìrný denní poèet klientù v denním centru 31
Prùmìrný denní poèet ubytovaných 13
Prùmìrný denní poèet klientù terénního programu    7
Poèet poskytnutých noclehù         4 605
Poèet poskytnutých porcí jídla v nízkoprahovém 
denním centru       15 685

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018: 8

Poèet poskytnutých noclehù v jednotlivých 
mìsících roku 2018

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

-Aktivní zapojení do komunitního plánování 
ve mìstì 

-Spolupráce s psychoterapeutem pøi poskytování 
služeb klientùm

-Rozvoj supervize pracovního týmu 

-Organizace pøednášek, besed a exkurzí 
pro studenty støedních škol

-Realizace pøednášek pro uživatele služeb

-Dobrovolnictví - výtvarné èinnosti, kadeønice, 
biblické hodiny

-Úèast na Národní potravinové sbírce

-Distribuce potravinových, hygienických, textilních 
balíèkù a balíèkù domácích potøeb z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám

-Spolupráce s Probaèní a mediaèní službou ÈR - 
umožnìní výkonu obecnì prospìšných prací 
klientùm

-Pokraèování spolupráce dobrovolnické služby 
s Magistrátem mìsta Mladá Boleslav 

-Oèkování proti chøipce pro klienty

-Akce „Ukliïme Èesko“

-„Horké židle“ nabízené klientùm v zimním období

-Aktivní zapojení do projektu Nejdøív støecha

-Dovybavení støediska 18 kusy uzamykatelných 
kovových skøínìk, kam si klienti mohou své vìci 
ukládat a nemusí se už vláèet s hromadou 
zavazadel 

-Vánoèní program pro klienty poboèky 
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-Ovìøení a aktualizace metodik sociální práce 
v praxi  

-Prosazování diskuze a poukazování 
na problematiku klientù ohrožených propadnutím  
sociální sítí

-Nalezení a zajištìní návazných služeb a 
pracovních pøíležitostí pro uživatele našich služeb 

-Rozvoj fundraisingu 

-Zmírnìní pøedsudkù a mýtù o lidech bez domova

-Poøádání aktivit zamìøených na sebepoznání 
a získání èi zlepšení pracovních kompetencí 
klientù

-Hledání možností pro rozšíøení poètu lùžek 
pro muže a ženy v noclehárnì

-Hledání možností zøízení azylového domu

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

Støedoèeský kraj
Statutární mìsto Mladá Boleslav

SPOLUPRÁCE 
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PROJEKT
Nízkoprahové denní centrum bylo od 1.10.2016 financováno v 
rámci projektu "Podpora vybraných druhù sociální služeb ve 
Støedoèeském kraji" reg. è. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774 z prostøedkù Evropského 
sociálního fondu z Operaèního programu Zamìstnanost.



LITOMÌØICE

NADÌJE, POBOÈKA LITOMÌØICE
PRAŽSKÁ 14, 412 01 LITOMÌØICE
TEL. 778 407 227, E-MAIL: LITOMERICE@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 186225637/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: ØÍJEN 2003

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

Integraèní program 
Program pro lidi s handicapem
Misijní program

Azylový dùm pro ženy a rodiny s dìtmi
Noclehárna pro ženy
Terénní programy  
Sociálnì aktivizaèní služba pro rodiny s dìtmi
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
Chránìné bydlení 
Sociálnì terapeutické dílny 

Azylový dùm pro ženy a rodiny s dìtmi
Poèet klientù     239 žen
Poèet rodin              48
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2018       26 585
Poèet intervencí         9 930

Noclehárna pro ženy
Poèet klientek       26 žen
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2018            671
Poèet intervencí         2 195

Terénní programy
Poèet klientù v dlouhodobém poradenství              62
Poèet klientù v jednorázovém poradenství            292
Poèet kontaktù         2 115
Poèet intervencí         2 115

Sociálnì aktivizaèní služba pro rodiny s dìtmi
Poèet klientù            182
Poèet rodin              58
Poèet kontaktù         1 412
Poèet intervencí         2 248

 Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
Okamžitá skupinová kapacita              24
Poèet klientù            173
Poèet kontaktù         3 600
Poèet intervencí            500

Chránìné bydlení
Kapacita     12 lùžek
Poèet klientù     13 osob
Poèet lùžkodnù         4 380
Poèet kontaktù         3 544
Poèet intervencí         5 237

Sociálnì terapeutická dílna
Okamžitá kapacita              10
Poèet klientù     33 osob
Poèet kontaktù         2 553
Poèet intervencí         2 553

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018: 35

-V únoru probìhlo ètvrté zimní sèítání osob 
bez domova v Litomìøicích.

-Klienti a pracovníci všech služeb poboèky se 
v dubnu zapojili do dobrovolnické akce „Ukliïme 
své mìsto“.

-V létì jsme uspoøádali tradièní týdenní pøímìstský 
tábor pro dìti z azylového domu.

-Sociálnì terapeutická dílna se v prùbìhu celého 
roku pravidelnì zúèastòovala prodejních akcí. 
O výrobky našich klientù je mezi veøejností trvalý 
zájem.

-V prùbìhu celého roku jsme uspoøádali nìkolik 
volnoèasových aktivit pro klienty s mentálním 
a kombinovaným postižením.  

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018
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-Ve spolupráci s manažerem prevence kriminality 
jsme uspoøádali cyklus preventivních pøednášek 
pro dìti z azylového domu.

-Získali jsme finance na projekt zdravotní pomoci 
pro lidi bez domova. 

-Zapojili jsme se do celostátní sbírky potravin, která 
probìhla v listopadu.

-Spolupracovali jsme pøi aktualizaci Støednìdobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje 
na období 2014 – 2017.

-Aktivnì jsme se zapojili do komunitního plánování 
ve mìstì.

-Zúèastnili jsme se debatního fóra 10 problémù 
Zdravého mìsta Litomìøice.

-Uspoøádali jsme tøetí roèník Kabelkového veletrhu. 

-Uspoøádali jsme tøetí roèník Bìhu NADÌJE 
pro rodiny s dìtmi. 

-Klienti chránìného bydlení a sociálnì terapeutické 
dílny mají možnost pravidelnì využívat 
canisterapii.

-Uspoøádáme ve spolupráci s Potravinovou bankou 
Ústeckého kraje a Farní charitou Litomìøice další 
roèník „Noci venku“.

-Opìt uspoøádáme cyklus volnoèasových aktivit 
pro klienty s mentálním a kombinovaným 
postižením.

-Pøipravíme pøímìstský tábor pro dìti z azylového 
domu.

-Budeme hledat další finanèní zdroj na práci 
zdravotníka pro bezdomovce.

-Zapojíme se do Dne pro rodiny, který pøipravuje 
komunitní plánování sociálních služeb mìsta 
Litomìøice.

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Budeme pokraèovat s realizací pøednášek primární 
prevence pro dìti na azylovém domì.

-Vyrazíme na spoleènou nìkolikadenní dovolenou 
s klienty chránìného bydlení.

-Hledáme finanèní zdroj na letní pobyt pro dìti 
z rodin v sociálnì aktivizaèní službì.

-Zapojíme se do Národní potravinové sbírky.

-I v tomto roce zajistíme poskytování canisterapie 
v sociálnì terapeutické dílnì a v chránìném 
bydlení.

Mìsto Litomìøice
Ústecký kraj 
Poskytovatelé sociálních služeb
Potravinová banka Ústeckého kraje
Asociace poskytovatelù sociálních služeb ÈR

Sociálnì aktivizaèní služba pro rodiny s dìtmi je 
v letech 2017 - 2020 spolufinancována z Operaèního 
programu Zamìstnanost.
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Mìsto 
Litomìøice



ROUDNICE NAD LABEM

NADÌJE, POBOÈKA ROUDNICE NAD LABEM
JOSEFA HORY 903, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM
TEL. 777 481 217, E-MAIL: JAN.KOZESNIK@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 186225637/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: DUBEN 2006

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

Integraèní program
Program pro lidi s handicapem
Misijní program

Azylový dùm pro muže a rodiny 
Krizová pomoc pro muže 
Terénní program 
Sociálnì terapeutická dílna
Chránìné bydlení

Azylový dùm
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2018               14 352
Poèet klientù za rok 2018                            109
Prùmìrný poèet klientù dennì              39

Krizová pomoc
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2018               443
Poèet klientù za rok 2018              72
Prùmìrný poèet klientù dennì             1,2

Terénní program
Poèet klientù za rok 2018            103
Prùmìrný poèet klientù dennì                8
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Sociálnì terapeutické dílna
Poèet zdravotnì postižených za rok 2018 22
Prùmìrný poèet zdravotnì postižených dennì   3

Chránìné bydlení
Poèet ubytovaných zdravotnì postižených 
za rok 2018 16
Prùmìrný poèet ubytovaných zdravotnì 
postižených dennì   9

Poèet zamìstnancù poboèky: 20

-Pokraèovali jsme v realizaci všech registrovaných 
služeb.

-Vnitøní zeï v objektu azylového domu a krizové 
pomoci byla opravena odvìtrávací sádrokartono-
vou zdí. Bylo proèištìno okolí objektu prùklestem 
køoví. V objektu se stále udržuje vysoký standard 
v hygieniènosti a vybavení prostorù. 

-V prùbìhu roku u terénního programu došlo 
ke zkrácení realizace evropského grantu OPZ, 
nebo� služba úspìšnì naplnila požadované 
monitorovací ukazatele.

-Sociálnì terapeutická dílna rozšíøila spektrum 
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èinností, o výrobky je zájem. Nìkteøí klienti našli 
uplatnìní na trhu práce. Dílna se úèastnila 
propagaèních akcí.

-Chránìné bydlení bylo poskytováno v pìti 
bytových jednotkách. V prùbìhu roku došlo 
ke zmìnì jednoho bytu. Z cílových skupin stále 
pøevažují lidé s chronickým duševním onemocnì-
ním.

-Došlo k integraci kaplanské služby NADÌJE 
do poskytovaných služeb.

-Pokraèovali jsme ve spolupráci s Potravinovou 
bankou v Ústeckém kraji, zapojili jsme se 
do celostátní sbírky potravin. 

-Všechny uvedené služby byly zahrnuty do nového 
Komunitního plánu sociálních služeb a péèe ORP 
Roudnice nad Labem na období 2017 – 2020 
a Strategického plánu sociálního zaèleòování 
Roudnice nad Labem pro roky 2015 – 2018.

-Pokraèovali jsme v lokálním partnerství s vládní 
Agenturou pro sociální zaèleòování sociálnì 
vylouèených lokalit. Souèástí strategického plánu 
je poskytování služeb azylového domu, krizové 
pomoci a terénního programu.

-Probìhla prezentace služeb prevence na spoleèné 
akci všech sociálních služeb „Sociální majáles“.

-Poskytování služeb oceòováno jak ze strany 
úøadù, tak i ze strany bývalých klientù.

-Zajistili jsme možnost nouzového pøespání 
v „Iglou“ pro osoby, které nesplòují podmínky 
pobytu v sociální službì.

-Zajistit financování a realizaci stávajících služeb 
i v roce 2019.

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Poskytovat služby minimálnì v objemu závazných 
indikátorù a dle standardù kvality.

-Posílit prezentaci služeb prostøednictvím akce 
Sociální majáles.

-Podílet se na realizaci cílù komunitního plánování 
ve mìstì a lokálního partnerství s Agenturou 
pro sociální zaèleòování a udržet spolupráci.

Ústecký kraj 
Mìsto Roudnice nad Labem
Úøad práce ÈR
Agentura pro sociální zaèleòování pøi úøadu Vlády ÈR
Poskytovatelé sociálních služeb
Potravinová banka v Ústeckém kraji

Služba terénního programu je v letech 2016 - 2018 
financována z projektu „NADÌJE pro Roudnici“ 
podpoøeného Evropským sociálním fondem 
z operaèního programu Zamìstnanost.     
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KLÁŠTEREC NAD OHØÍ

NADÌJE, POBOÈKA KLÁŠTEREC NAD OHØÍ
OSVOBOZENÁ 556, 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHØÍ
TEL. 775 856 661, E-MAIL: KLASTEREC@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 186225637/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: ÈERVENEC 2009

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ 

Integraèní program 
Misijní program

Azylový dùm pro muže, ženy a rodiny
Noclehárna pro muže a ženy
Nízkoprahové denní centrum
Terénní programy – rodiny ve vylouèených                         
a rizikových lokalitách  
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež 
Odborné sociálního poradenství

Azylový dùm pro muže, ženy a rodiny
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2018         9 986
Prùmìrný poèet klientù dennì              28

Noclehárna pro muže a ženy
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2018         1 854
Prùmìrný poèet klientù dennì  5  

Nízkoprahové denní centrum
Poèet kontaktù         3 829
Prùmìrný poèet klientù dennì              10  

Terénní programy
Prùmìrný poèet klientù dennì              10

Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
Poèet návštìv v zaøízení za rok 2018         2 515
Prùmìrný poèet klientù dennì              13

Odborné sociální poradenství (dluhová poradna)
Poèet klientù            216
Prùmìrný poèet klientù týdnì 16

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018:
35 + 5  DPP

-Zahájení poskytování sociální služby chránìného 
bydlení, které bylo rozšíøeno z poboèky v Kadani.

-Vybudování skladovacích prostor pro potraviny 
a provozní materiál.

-Rozšíøení spolupráce s mìstem Klášterec
nad Ohøí a Kadaò, ostatními neziskovými 
organizacemi ve formì pravidelných schùzek 
sociálních pracovníkù.
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-Zapojení do celonárodní potravinové sbírky.

-Realizace volnoèasových aktivit pro dìti 
z azylového domu.

-Rozvoj služeb dluhového poradenství 
a nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež, 
rozšíøení vìkové kategorie klientù od 11 let.

-Aktivní úèast na procesu lokálního partnerství, 
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb 
mìsta Kadaò a Klášterec nad Ohøí. 

-Upevòování spolupráce s úøady a Policií ÈR.

-Personální obsazení pozice vedoucího sociálního 
pracovníka nízkoprahového denního centra 
a noclehárny. 

-Vybudování pøístøešku na zahradì Domu Nadìje

-Další spolupráce v rámci komunitního plánování 
a lokálního partnerství mìst Klášterec nad Ohøí 
a Kadaò.

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

-Rozvoj služeb nízkoprahového zaøízení pro dìti 
a mládež a odborného sociálního poradenství,
 vè. spolupráce na tématu finanèní gramotnosti.

-Zajištìní další spolupráce a vytváøení sítì 
spolupracujících organizací (návaznost na další 
organizace, úøady, lékaøe).

Mìsto Klášterec nad Ohøí 
Ústecký kraj
Poskytovatelé sociálních služeb
Státní i nestátní organizace
Mìstská policie Klášterec
Potravinová banka Džbánsko

Služba odborné sociální poradenství a nízkoprahové 
zaøízení pro dìti a mládež je v letech 2017 - 2019 
financována z projektu „NADÌJE pro Klášterec“ 
podpoøeného Evropským sociálním fondem 
z operaèního programu Zamìstnanost.     
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LOVOSICE

NADÌJE, POBOÈKA LOVOSICE
NÁDRAŽNÍ 805/18, LOVOSICE, 41002
TEL. 777 481 217, E-MAIL: JAN.KOZESNIK@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 186225637/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 2013

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

Integraèní program 
Misijní program

Nízkoprahové denní centrum
Noclehárna

Nízkoprahové denní centrum
Prùmìrný poèet klientù dennì              14

Noclehárna
Poèet poskytnutých noclehù za rok 2017         2 869
Prùmìrný poèet klientù dennì  8

Poèet zamìstnancù poboèky: 8

-Pokraèovali jsme v realizaci obou registrovaných 
služeb.

-Podíleli jsme se na realizaci komunitního plánu 
mìsta Lovosice.

-Úèastnili jsme se propagaèní akce mìsta „Sociální 
služby se pøedstavují“.

-Pokraèovali jsme ve spolupráci s Potravinovou 
bankou v Ústeckém kraji, zapojili jsme se 
do celostátní sbírky potravin. 

-Do služby byla integrována èinnost interního 
kaplana.

-Poskytování služeb oceòováno jak ze strany 
úøadù, tak i ze strany bývalých klientù, kteøí jsou 
dnes zaèlenìni do spoleènosti.

-Zajistit financování a realizaci stávajících služeb 
i v roce 2019.

-Poskytovat služby minimálnì v objemu závazných 
indikátorù a dle standardù kvality.

-Podílet se na realizaci komunitního plánu mìsta 
Lovosice.

-Obnova centra – výmalba, oprava podlahové 
krytiny.

-Posílit prezentaci služeb prostøednictvím 
propagaèních akcí.

Ústecký kraj 
Mìsto Lovosice
Poskytovatelé sociálních služeb
Potravinová banka v Ústeckém kraji

SPOLUPRÁCE 
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Poboèka: Lovosice

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 260 Pøíjmy za služby 114

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0

Energie 118 Dotace od státu 3 112

Osobní náklady 3 082 Dotace od samosprávy 319

Služby 177 Dotace z fondù EU 0

Finanèní a vìcné dary 114

Ostatní náklady 24 Ostatní výnosy 0

Náklady v roce 2018 celkem 3 661 Výnosy v roce 2018 celkem 3 659



KADAÒ

NADÌJE, POBOÈKA KADAÒ
JANA ŠVERMY 569, 432 01 KADAÒ
TEL. 775 856 661, E-MAIL: KADAN@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 186225637/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 2013

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

Integraèní program 
Program pro lidi s handicapem
Misijní program

Chránìné bydlení 
Odborné sociální poradenství 

Chránìné bydlení 
Poèet ubytovaných zdravotnì postižených 
za rok                           21

Odborné sociální poradenství
Prùmìrný poèet klientù dennì  5

Poèet zamìstnancù poboèky v roce 2018: 11

-Aktivní úèast na procesu lokálního partnerství, 
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb 
mìsta Kadaò a Klášterec nad Ohøí. 

-Financování služby Odborného sociálního 
poradenství z evropského sociálního fondu, 
v rámci projektu „NADÌJE pro Kadaò 2016“- 
projekt ukonèen ke dni 31. 12. 2018.

-Otevøení nových bytù pro chránìné bydlení 
v Klášterci nad Ohøí.

-Zajištìní ekonomické udržitelnosti poskytovaných 
sociálních služeb. 

-Podpora procesu sociálního bydlení ve mìstì 
Kadaò.  

-Další odborný rozvoj pracovníkù.

-Realizace tøetího roèníku „Kabelkového veletrhu“.

-Pøíprava realizace služby sociálnì terapeutické 
dílny. 

 
Ústecký kraj
Odbor sociálních vìcí v Kadani 
Státní i nestátní organizace
Potravinová banka v Ústeckém kraji

Služba odborného sociálního poradenství je v letech 
2016 - 2018 financována z projektu „NADÌJE 
pro Kadaò“ podpoøeného Evropským sociálním 
fondem z operaèního programu Zamìstnanost.
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Poboèka: Kadaò

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 441 Pøíjmy za služby 1 079

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0

Energie 394 Dotace od státu 3 674

Osobní náklady 4 376 Dotace od samosprávy 412

Služby 782 Dotace z fondù EU 806

Finanèní a vìcné dary 40

Ostatní náklady 20 Ostatní výnosy 2

Náklady v roce 2018 celkem 6 013 Výnosy v roce 2018 celkem 6 013

Poboèka Kadaò – nový e-mail : kadan@nadeje.cz, telefon 
: +420 775 856 661



ŠTÌTÍ

NADÌJE, STØEDISKO ŠTÌTÍ
U TRŽNICE 701, 411 08 ŠTÌTÍ
TEL. 777 481 217, E-MAIL: JAN.KOZESNIK@NADEJE.CZ
ÚÈET: ÈESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S., ÈÍSLO: 186225637/0300
DATUM ZALOŽENÍ POBOÈKY: LEDEN 2016

ZAMÌØENÍ ÈINNOSTI

SLUŽBY

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018

Integraèní program
Misijní program

Terénní program
Odborné sociální poradenství 

Terénní program 
Poèet klientù v roce 2018              68 
Prùmìrný poèet klientù dennì  5

Odborné sociální poradenství
Poèet klientù v roce 2018              32 
Prùmìrný poèet klientù dennì  2

Poèet zamìstnancù poboèky: 4

-Pokraèovali jsme v realizaci obou registrovaných 
služeb z podpory evropského grantu OPZ. 
V prùbìhu roku u terénního programu došlo 
ke zkrácení realizace, nebo� služba úspìšnì 
naplnila požadované monitorovací ukazatele.

-Ve Štìtí pokraèovalo lokální partnerství s vládní 
agenturou pro sociální zaèleòování soc. vylouèe-
ných lokalit. NADÌJE se významnì podílela 
na realizaci, revizi a priorizaci strategického plánu.

-Pokraèovali jsme ve spolupráci s Potravinovou 
bankou v Ústeckém kraji, zapojili jsme se 
do celostátní sbírky potravin. 

-Pracovníci dluhové poradny zorganizovali pøed-
nášky pro žáky základních škol na téma zvýšení 
finanèní gramotnosti a klienty Úøadu práce. 

-V rámci Evropského týdne mobility jsme pro žáky 
základních škol pøipravili osvìtovou akci 
na Veletrhu volnoèasových aktivit. 

-Poskytování služeb oceòováno jak ze strany 
úøadù, tak i ze strany bývalých klientù.

-Zajistit financování a realizaci stávajících služeb
i v roce 2019.

-Poskytovat služby minimálnì v objemu závazných 
indikátorù a dle standardù kvality.

-Podílet se na realizaci cílù sociálního zaèleòování 
ve mìstì Štìtí.

-Spolupracovat se základními školami a ÚP ve Štìtí 
prostøednictvím pøednášek na téma finanèní 
gramotnosti. 

Ústecký kraj, Mìsto Štìtí, Úøad práce ÈR
Agentura pro sociální zaèleòování pøi úøadu Vlády ÈR
Poskytovatelé sociálních služeb
Potravinová banka v Ústeckém kraji

Služba terénního programu a odborného sociální 
poradenství je v letech 2016 - 2018 financována 
z projektu „NADÌJE pro Štìtí“ podpoøeného 
Evropským sociálním fondem z operaèního programu 
Zamìstnanost.     

CÍLE DO BUDOUCNOSTI

SPOLUPRÁCE 
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Støedisko: Štìtí

NÁKLADY V tis Kè VÝNOSY V tis Kè

Materiálové náklady 47,00 Pøíjmy za služby 0,00

Pøíjmy za služby hrazené z IP 0,00

Energie 68,00 Dotace od státu 0,00

Osobní náklady 1 909,00 Dotace od samosprávy 0,00

Služby 164,00 Dotace z fondù EU 2 174,00

Finanèní a vìcné dary 0,00

Ostatní náklady 1,00 Ostatní výnosy 0,00

Náklady v roce 2018 celkem 2 189 Výnosy v roce 2018 celkem 2 174

Poboèka Štìtí – nový e-mail: jan.kozesnik@nadeje.cz

Poboèka Roudnice nad Labem – nový e-mail: jan.kozesnik@nadeje.cz

Poboèka Lovosice – nový e-mail: jan.kozesnik@nadeje.cz

 

Pokud by to šlo, mohla byste u poboèky Litomìøice ještì dopsat ke znaku mìsta – „Mìsto Litomìøice“ a 
u poboèky Štìtí vložit jednu fotografii?



VZDÌLÁVÁNÍ V ROCE 2018

V loòském roce se nám podaøilo uskuteènit 63 kurzù, 
ve kterých bylo proškoleno 910 úèastníkù. Výraznì 
vìtší èást byla pro naše pracovníky. 56 kurzù bylo 
urèeno NADÌJI, zbylých 7 kurzù se uskuteènilo 
do zakázek. Naším zámìrem do budoucnosti je pro-
dej kurzù ostatním poskytovatelùm sociálních služeb 
podstatnì navýšit. Kvùli tomu byly pøipraveny nové 
webové stránky (www.kurzy-nadeje.cz), které mají 
sloužit pro rychlou orientaci v naší nabídce. Dali jsme 
tváø brožuøe s pøehledem všech našich akreditova-
ných kurzù. Pro pøíští rok plánujeme rozdìlení jednot-
livých kurzù podle cílových skupin, aby se v ní mohli 
zájemci lépe orientovat.

Vzdìlávání je téma, které se dotýká všech poskytova-
telù sociálních služeb. Máme na pamìti, že je to pøe-
devším nástroj pro kvalitní práci, ale i prostøedek 
k tomu, aby pracovník nevyhoøel, pøíležitost k setkání 
i sdílení vlastních zkušeností. Ke každé pøípravì akre-
ditace i k realizaci konkrétního kurzu pøistupujeme 
velmi zodpovìdnì. Na základì zpìtné vazby 
od úèastníkù mùžeme øíct, že výsledky jsou velmi 
dobré. Zpìtná vazba je pro nás zásadní. 

Výsledky evaluace

Splnil kurz oèek?v?n? 88,86 %

Spokojenost s obsahem 89,90 %

Použitelnost pro praxi 88,67 %

Odbornost lektora 95,62 %

Materiálnì technické zabezpeèení 87,00 %

Bez kvalitní zpìtné vazby, která využije možnost 
pøispìt ke zlepšení a konkrétnì popíše pozitiva 
i negativa daného kurzu, se neobejdeme. Nejvíce 
nás samozøejmì zajímají pøipomínky k obsahu kurzu. 
S podnìty, pøipomínkami a poznámkami pak dál pra-
cujeme, a proto potøebujeme slyšet konkrétní pod-
nìty. Vše bereme opravdu vážnì a i díky tomu se 
nám podaøilo v loòském roce pøipravit k akreditaci 
16 kurzù, nìkteré z nich jsou obnovené pùvodní akre-
ditace, jejichž lhùta vypršela, ale vìtší èást jsou téma-
ta s novými lektory, která jsme zatím v nabídce nemì-
li. V portfoliu máme v souèasnosti k dispozici 67 kur-
zù, z toho 5 èekajících na schválení. Na základì 
poptávky po prohlubujících kurzech ke stávajícím 
tématùm pøipravujeme pro pøíští rok minimálnì 
5 nových kurzù (komunikace v týmu na základì typo-
logie lidí, poruchy osobnosti v bìžném životì – komu-
nikace, manipulace, obrany; práce se stresem – jed-
nej, dýchej, nenech se rušit, neber si to osobnì, ….; 
Agrese a její podstata – vhled do principù; pedagog/-
vychovatel/pracovník versus provázený – respektující 
pøístup). 

Ze statistiky vyplývá, že se nejvíce kurzù realizuje 
v šesti mìsících v roce (duben, kvìten, èerven, záøí, 
øíjen, listopad). Pro kvalitní realizaci je pro nás dùleži-
tá vèasná objednávka kurzu. V ostatních mìsících 
jsou realizace nižší, v dobì velkých prázdnin se kurzy 
prakticky nekonají, je tak èas na èinnosti, které mají 
pøispìt k rozvoji vzdìlávání v NADÌJI i mimo ni (kon-
taktování nových lektorù, vyhledávání informací, pøí-
prava nových témat a akreditací, …)
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Nejvìtší zájem je o kurzy zamìøené prakticky, pøevlá-
dají témata: sebeobrana, komunikace s manipulativ-
ním a agresivním klientem a komunikace s psychicky 
nemocným klientem. Vzhledem ke stále se zvyšující 
poptávce po praktických a sebezkušenostních kur-
zech jsme novì akreditovali témata zamìøená právì 
tímto smìrem. Takovéto kurzy by se mìly stát úèast-
níkùm pomùckou nejen pro jejich práci, ale i pro osob-
ní život. K tìmto kurzùm patøí:

Emoèní moudrost tìla

Jak provázet klienta k emoènímu uvolnìní

Zdravé sebevìdomí jako základ spokojenosti pracov-
níka i klienta

Komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou – 
praktické ukázky

Frustrace pracovníka v sociálních službách

Asertivní vedoucí v sociálních službách

I v loòském roce se uskuteènil misijní semináø. Pøes 
poèáteèní porodní bolesti nakonec vše dobøe dopadlo 
a i s ohledem na reakce v evaluaèních dotaznících 
mùžeme konstatovat, že byl pro všechny úèastníky 
velkým pøínosem. Pozvání k realizaci pøijal pan 

prof. Pavel Hošek s pøednáškami na téma „Èeši mezi 
vírou, nevírou a povìrou“ Shrnout hlavní myšlenku 
není jednoduché, proto snad jen postøeh jedné 
z úèastnic, že „vhled a pochopení vývoje v naší 
oblasti dává vìtší svobodu pro ni osobnì. Èlovìk je 
pak schopen dívat se klidnìji a možná s vìtší nadìjí 
do budoucnosti, je ochoten dávat vìtší svobodu 
i druhým“. Z dotazníkù na závìr semináøe vybíráme: 
Vnímám podporu vìdomí vlastní hodnoty. Po tìžkých 
zkušenostech v církvi (v organizaci) mi tyto semináøe, 
pøednášky dávají znát, že jsem nadále èlovìkem 
vnímajícím, cítícím – Božím stvoøením. Potvrdila jsem 
si svou „optiku“ vidìní lidí okolo sebe. Kurz mi urèitì 
rozšíøil obzor vnímání mezináboženských vztahù, 
vnímám to jako posun v osobním životì, a tím i mož-
nost hlubší komunikace na pracovišti. Zamyšlení 
nad životem druhých i svým, jak se stavìt k životu 
a být š�astná a tìšit se z malièkostí. Nakonec to bylo 
perfektní, velmi pøínosné a nelituji, že jsem se zúèast-
nila. Lektorovi bych ráda moc podìkovala – výklad 
byl velmi srozumitelný. Velmi dìkuji, kurz se mi líbil. 
Pro mne jeden z nejlepších misijních semináøù. Jsem 
po 6 letech v NADÌJI poprvé na misijním semináøi. 
Výborné, obohacující, inspirativní. Moc dìkuji, že 
NADÌJE podporuje misijní složku sociálních služeb.
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FYZICKÉ OSOBY
Adámek Tomáš
Ambrožová Marie
Arnošt Tomáš
Auerbach Jan
Babický Jan
Bárta Tomáš
Bartošák Vojtìch
Bartošek Marek, Ing.
Bartošek Pavel, Mgr.
Bartošová Jana
Bártová Alena
Bártová Vladimíra
Bayer Jan, Ing.
Bazala Oldøich
Bém Josef 
Beránek Václav, Ing.
Bezdìková Helena
Bím Jan
Blažek Petr, Ing.
Borská Eva, MVDr.
Brožová Michaela
Bruková Michaela
Brunová Veronika
Bøíza Petr
Budek Jaroslav, Mgr.
Buršík Vít
Cabanová Nikola
Cepák Jiøí
Cikl Petr
Ciml Preislerová Karolína
Cimová Galina
Czesany Dvoøáková Tereza
Èerný Martin
Èerný Pavel
Èížek Karel
Èížkovský Matìj
Desenská Jitka
Dittmanová Naïa
Dlabáèek Lukáš, Mgr.
Dobiáš Dalibor
Dobiášová Karolína
Dolenská Sylva, MUDr.
Doležal Pavel
Dopita Pavel
Dospíšil Petr
Dostálová Andrea
Doubková Darina
Doule Tomáš
Duben Jiøí
Dubovská Eva
Dufka Jakub
Dušek Šimon
Edwards Reginald
Eliáš Jakub
Erberová Sandra
Erneker Zbynìk
Farský Štìpán
Ferák Miroslav
Foglová Veronika
Foltýnková Dagmar
Foltýnová Martina
Franzová Martina
Gabriel Oldøich
Gal Jakub
Gargulák Karel
Gomboš Igor
Granja Monika, Mgr.
Gregor Jiøí, Ing.
Grimová
Grinová Renata
Gutová Pavlína
Hájek Petr, Mgr.
Hájková Barbora
Hájková Lenka
Hájková Martina
Hájková Veronika
Hák Jaroslav
Halík Tomáš, Prof. Th.D.

Hamanová Klára
Hamouzová Martina
Hamplová Dana
Hanuš Miloš
Hanušová Marie
Harasová Zdeòka
Hartl Petr, MUDr.
Harvanková Monika
Hasa Martin
Havlík Ondøej, Bc.
Hazdrovi
Hejkrlík Jiøí, Ing.
Hetma Ska Joana Mar
Hiliuta Igor
Hladík Petr
Hlavatý Vadim
Hlávkova Eva
Hlinka Vlastimil
Hoblík Michal
Holeèek Jakub, JUDr. Ph.D.
Holomá Pavla
Holoská Pavla
Holý Petr, Ing.
Hos Stanislav
Höschlová Daniela
Hrabìta Lukáš
Hrbek Matìj
Hrneèková Barbora
Hromádka Jakub
Hubáèek Jiøí
Hübschtová Jana
Hundová Jana, Ing.
Hyka Tomáš
Chejnovská Alena
Chládek Gustav, prof.
Chrzová Miroslava
Chvátal Jakub
Chvatík Ivan
Chvojka Tomáš
Ivanišová Marie
Ivièièová Jitka
Izák Jan
Janáèková Jitka
Janurová Barbora
Janvekar Sanober
Jarolímovi Zdenka a Václav
Jelínková Eva
Jeníèková Lenka
Jirásek David
Julinková Jana
Jungr Jiøí
Kaczor Jan
Kadlecová Emilie
Kakešová Vìra
Kaliszová Eliška
Karkuš Dušan
Kazda Alexandr
Kellerová Alena
Klimeš Jiøí
Klimeš Petr
Klimešová Jana
Klimešová Zuzana
Klímová Irena
Knotková Vladimíra
Kodymová Jana
Kolaczek Karel
Kolbenová Pavlína
Kolenová Ivana
Kolman Petr, Mgr. PhD.
Komrsková Noemi, Mgr.
Konrádová Dana
Kopecký Vít
Korejs Viktor
Kosteèková Michaela
Koš�ák Petr, Ing.
Koudelka Bohdan
Kovandová Blanka
Kovaøík Honza
Kozel Václav, Mgr.

Kozubík Jan
Krajèí Michal, Ing.
Krása Ondøej
Kratochvílová Jitka
Krejèík Petr
Krška Petr
Krupièka Jan
Krùta Lukáš
Krùtovi Marta a Pavel
Køemeèek Josef
Kubáòková Marie
Kubíèek Dušan
Kulíková Monika
Kuželka Ondøej
Kvapilová Jitka
Kvíz Jaroslav
Kysilko Martin, MUDr.
Laaksonen Olga
Langová Renata
Lapèíková
Lassaková Markéta
Láznièka Viktor
Lišková Hana
Loucký Milan
Louzalová Miluše
Lubasová Alena
Lukáš Bronislav
Lurring Eleanor
Luzarová Kateøina
Macášková Anna
Madudová Monika
Madzinová Mária
Machaèka Jakub
Machala Josef, MUDr.
Machotka Jaroslav
Máchová Anna
Machuèová Jana, Mgr.
Machula Jan
Mai Ling Poon Joanna
Majer Zdenìk
Malá Klára
Malik David
Malíková Valérie
Mališ Pøemysl
Marešová Eva
Marková Ludmila
Martínek Karel
Matìjíèková Silvie, Mgr.
Matulík Radomír
Mazáèová Nadìžda, Ing.
Mego Pavel
Mièudová Iva
Michálek Petr
Michálková Marta
Miklová Helena
Mimrovi Michaela a Robert
Mitisková Radka
Moran Ash
Moravec Luboš
Moslerová Alena
Müller David
Musil Vlastimil, Ing.
Nádvorník Milan, Ing.
Nebeská Olga
Neèasová Eva, RNDr.
Neèasová Jana
Nìmeèková Veronika
Nepomucká Eva
Nešpor Karel, MUDr.
Nohejl Adam
Novák Kamil
Novák Bedøich
Novák Lukáš
Nováková Josefína
Novosad Pavel
Novotná Barbora
Novotná Petra
Novotný Jan
Nový Martin
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Nývlt Štìpán
Odstrèilová Lenka
Ohene-Kena Baffour
Oliva Martin
Ondráèek Lukáš
Ondráèek Petr
Opekar Štìpán
Ostatnický Jiøí
Ostrá Miroslava
Outratová Jarmila
Pacovská Kamila
Palan Jan
Palek Karel
Pallierová Jana
Paøil Lubomír
Pa�avová Teraza
Paul Stanislav
Paulová Anna-Marie
Paulus Michal
Pavlicová Vendula
Pavlíèek Martin
Pechlátová Kateøina, Bc.
Pelíšková Petra
Peòáz Pavel
Peroutka Ferdinand
Pethö Jitka
Petrù Alena
Petøina Daniel, MgA.
Picka Ondøej
Pikl Robert, Ing. 
Písaøíková Libuše, Ing.arch.
Pitronová Lenka
Pittnerová Veronika
Pivoòková Kateøina
Plaèek Zdenìk
Plachá Ivana, Mgr.
Plášil Jakub, Mgr. Ph.D.
Platko Andrej
Plecháè Pavel, MUDr.
Plocková Vlasta
Podzimková Jana, Ing.
Pohl Houkalová Irena
Pokorná Jarmila, JUDr.
Poliaková Lenka
Pospíšilová Šárka
Pravec Vlastimil
Procházková Milena
Psotová Jitka
Pšenèíková Eva
Putnová Lucie
Rampas Tomáš
Ranš Slavoj, Ing.
Raus Daniel, Ing.
Reichlová Tatjana
Rejman Tomáš
Roskovec Vladimír
Rousek Michal
Rozehnalová Romana
Rozumek Roman
Rubešová Martina
Rùžièka František
Rùžièka Milan, Ing.
Ryant Michael
Sailor Nirav
Sázavská Kateøina
Sèotková Gabriela
Sèotková Miroslava
Sedláèek Vojtìch
Sedláèková Darina
Sehnalová Eva
Seidl Pavel
Seidlová Marie, Bc.
Sendler Jan
Severin Radko
Schanka Pavel
Schejbalová
Schwarzová Markéta
Sierocinski-Vanìk Jan
Sigmund Vojtìch, Ing. arch.
Skopal Jakub
Skudrnová Tereza
Slabá Alžbìta
Slabý David
Slavìtínský Jan
Slota Monika
Sloup Jiøí
Slováková Jitka

Smetanová Petra, Mgr.
Smrèková Kvìta
Soukup Lukáš
Stanieková Drahomíra
Stašáková Pavlína
Stašová Pavlína
Stehlík Petr
Stehlíková Lenka
Stephens Peter
Stodùlka Jiøí
Straková Eva
Strejcová Štìpánka
Strkulová Suzana
Strnadel Matìj
Strouhal Jakub
Suchý Jiøí
Svárovská Alena
Svoboda Daniel, B.Th
Szmolenová Renata
Šanovcová Renáta
Šebek Josef
Ševèík Roman
Šídová Eliška
Šimèáková Miloslava
Šimek Vlastimil
Šimíková Miroslava, Ing.
Šimková Hana
Šimrád František
Šimùnek Pavel
Šípová Dagmar
Škarpa Josef, Ing.
Škvorová Eva
Šlégr Pavel, Mgr.
Šlosarèíková Eva
Šmiták Petr Josef
Šornová Gabriela
Šotolová Michaela
Štìdrá Dagmar
Š�ovíèková Tereza
Štulc Petr
Talaš Jakub
Teplanová Lucie
Tesaø Lubomír
Tesaøík David
Tichá Jana
Tiosavljevièová Jarmila
Tomancová Lucie
Trlifajová Kateøina, RNDr. Ph.D.
Trojan David 
Trojanová Blanka, Mgr.
Trunkátová Nikola
Tùma Josef, Ing.
Tùmová Petra
Tykal Josef
Uhlíøová Alena
Uhrová Markéta
Urbanová Helena
Vacátková Alena
Vadinská Luciana
Valentová Blanka
Válová Renata
Vancl Kryštof
Váòová Zdeòka
Vantuchová Miroslava
Vaøeka Bohuslav
Vašková Milada
Vavøínová Marie
Veber Jan
Vejmelková Jana
Veselá Eva, Mgr.
Veselá Helena, MUDr.
Vích Václav
Vinárek Jan
Vinopal Stanislav
Vitingerová Zuzana
Vitoušová Jana
Vlk Jan
Vlková Klára
Voboøilová Michaela
Vojta Lubomír, Ing.
Vojtíšek Ondøej
Volhejn Václav
Vopaøilová Miroslava
Voráèková Olga
Vroblová Malvína, Ing.
Vršovský Jan
Vyškovská Jana

Wanke Marcel
Wiedenová Lenka
Wüchterle Gustav
Zána Oldøich
Zaoralová Eva, PhDr.
Závitkovská Lucie
Zeipeltová Zuzana
Zelinka Tomáš, prof. Ing.
Zeman Marek
Zezulková Renata
Zieglerová Dana
Zlesák Ondøej
Zoubek Martin
Zùbek Jan, JUDr.
Zvonek Jindøich
Žákovský Filip, MUDr.

Antonín Drozda
Dagmar Koláèková
Ekokoza, Hugo Èapek
Ing. arch. Lubomír Zeman
Ing. Ivan Jakubec
Ing. Ivo Novák
Ing. Jan Patoèka
Ing. Magdalena Køepinská
Jan Buršík
Josef Blinka
JUDr. Eva Dufková
JUDr. Jan Mach
Knihy,uèebnice - Pavel Kalouš
Kožená galanterie LUKA
Lékárna U Aeskulapa
Ludmila Podéš�ová
Marie Kutrová
Mgr. Renáta Šešínová
Miroslava Fenclová
Miroslava Hajdurová
Monika Krèková
MUDr. Dagmar Wiesnerová
PALECO - Zdeòka Paleèková
Pavlína Benczeová
Pneu Vrubel
Rostislav Matula
Svatoslav Žalùdek - LAGEN

AGARIA a.s.
AGENTURA VELRYBA s.r.o.
AGRO Brno - Tuøany, a.s.
Agrodružstvo Roštìní
Akacia Group, s.r.o.
AKP spol. s r.o.
ANIM plus - RS s.r.o.
Aoyama Automotive Fasteners Czech 
s.r.o.
APJ Praha s.r.o.
ARGO spol. s r.o.
Austin Detonator s.r.o.
Avenier a.s.
AWL-Techniek CZ s.r.o.
BAPON - ŠTEPON, s.r.o.
BC LOGISTICS s.r.o. s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
BON APETIT, s.r.o.
BP-COMPLET s.r.o.
Café Placzek s.r.o.
Coca-Cola HBC Èeská republika, s.r.o. 
Coffee Source s.r.o.
Continental Barum s.r.o.
Coral Club CZ, s.r.o.
CTR Albertov a.s.
ÈD Cargo, a.s.
Èeskoslovenská obchodní banka a.s.
D PLAST a.s.
DANÍÈEK s.r.o.
Danone a.s.
DATRAM PRAHA, spol. s r.o.
DecoDisplay, s.r.o.
DEFIRE spol. s r.o.
DELIKOMAT s.r.o.
Dentimed s.r.o.
Dìtská neurologie, EEG - Motlová s.r.o.
DEZA a.s.
DIMATEX CS spol. s r.o.
DOBROVSKÝ s.r.o.
EKOM CZ a.s.

FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ
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ELLIPSE CZ s.r.o.
EMP MUSIC s.r.o.
EMS ELEKTRO s.r.o.
Essity Czech Republic s.r.o.
ESTEC, spol. s r.o.
Four Seasons Hotel Prague
Franke s.r.o.
GALVAMET spol. s r.o.
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
GLOBUS ÈR, k.s.
greiner packaging slušovice s.r.o.
Henricus spol. s r.o.
Home Credit a.s.
Hortim-International, spol. s r.o.
Choceòská mlékárna s.r.o.
Chropyòská strojírna a.s.
Inventi Development s.r.o. s.r.o.
IREKS ENZYMA s.r.o.
JABLOTRON ALARMS a.s.
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
JAPAVO, s. r. o.
Karapetjan øeznictví a uzenáøství s.r.o.
Kaskáda Brno s.r.o.
Káva s párou
KONFORM - Plastic s.r.o.
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí
Kovárna VIVA a.s.
Lapp Kabel s.r.o.
LASKA DALBOSS, spol. s r.o.
LE & CO - Ing. Jiøí Lenc, s.r.o.
Lékárna u Aeskulapa
Lékárna Ba�ov s.r.o.
LUKROM spol. s r.o.
MAKRO Cash & Carry ÈR s.r.o.
Mavik s.r.o.
MEGAFLEX, spol. s r.o. 
MePro Trading, s.r.o.
Metrostav a.s
MOJE DISTRIBUCE s.r.o.
Monet+ a.s.
MONETA Money Bank a.s.
MSM s.r.o.
Navláèil stavební firma s.r.o.
NEW YORKER s.r.o.
Noventis s.r.o.
PANE pekárna Dolní Bousov s.r.o.
PAS, s.r.o.
PENAM a.s.
Perfect Distribution a.s.
PERI
Pharmawell a.s.
POTEX s.r.o.
Potraviny Krátký a spol.
Podøipský nábytek
PragaInterConsult s.r.o.
PUB HAVRAN s.r.o.
Readymat s.r.o.
REALITNÍ KANCELÁØ PUBEC s.r.o.
Reston.cz s.r.o.
ROPO-drùbež, s.r.o.
ROVENIKA s.r.o.
Rybárna Oceán s.r.o.
Rybáøství Lnáøe s.r.o.
Øeznictví Barthel s.r.o.
Salon boxs Liberec
SALVUS PRAHA Profi s.r.o.
SECURITY ANIM s.r.o.
Severoèeské vodovody a kanalizace a.s.
Slané dobroty 
Sladká pošta s.r.o.
Slevomat.cz
SMO a.s.
Sodexo Pass Èeská Republika a.s.
SPUR a.s.
Svoboda a Bøezík - peèivo s.r.o.
Telecký s.r.o.
TH TAX s.r.o.
Tiskárna Latislav
TMC-TRADE s.r.o.
TREES style s.r.o.
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic 
a.s.
Týnská literární kavárna
United Bakeries, pekárna Liberec a.s.

Univerzální zasilatelství, a.s.
Vandemoortele Èeská republika, odštìpný 
závod
VLK pùjèovna náøadí s.r.o.
VOYAGES PRIVATE a.s.
Výrobna mezistìn a vèelaøských potøeb, 
s.r.o.
Yves Rocher spol. s r.o.
Záhorský & syn, spol. s r.o.
Zebra Technologies CZ s.r.o. s.r.o.
Zemánek.pro CZ s.r.o.

Evropské a ústøední orgány
Evropský sociální fond v ÈR
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Ministerstvo zdravotnictví 
Ministerstvo zemìdìlství 
Úøad práce ÈR
Úøad vlády ÈR
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Kraje
Jihoèeský kraj
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Plzeòský kraj
Støedoèeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

Mìsta, obce a mìstské èásti
Hlavní mìsto Praha
Statutární mìsto Brno 
Statutární mìsto Jablonec nad Nisou
Statutární mìsto Liberec
Statutární mìsto Mladá Boleslav
Statutární mìsto Plzeò 
Statutární mìsto Zlín
Mìsto Brumov-Bylnice
Mìsto Èeská Tøebová
Mìsto Fryšták 
Mìsto Kadaò
Mìsto Karolínka
Mìsto Klášterec nad Ohøí 
Mìsto Litomìøice 
Mìsto Litomyšl 
Mìsto Lovosice
Mìsto Napajedla
Mìsto Otrokovice
Mìsto Písek 
Mìsto Pøerov
Mìsto Roudnice nad Labem
Mìsto Slavièín
Mìsto Smržovka
Mìsto Štìtí
Mìsto Uherské Hradištì 
Mìsto Valašské Klobouky
Mìsto Vizovice 
Mìsto Vsetín
Mìsto Vysoké Mýto 
Mìstská èást Brno - Královo Pole
Mìstská èást Brno - Líšeò
Mìstská èást Brno - Støed
Mìstská èást Brno - Øeèkovice a Mokrá 
Hora
Mìstská èást Brno - Židenice
Mìstská èást Praha 1
Mìstská èást Praha 2
Mìstská èást Praha 3
Mìstská èást Praha 4
Mìstská èást Praha 5
Mìstská èást Praha 6
Mìstská èást Praha 10
Mìstská èást Praha 11
Mìstská èást Praha 12
Mìstská èást Praha 13
Mìstská èást Praha 14
Mìstská èást Praha-Libuš
Mìstská èást Praha 16-Radotín
Mìstská èást Praha 17-Øepy
Obec Boršice 
Obec Bøezùvky
Obec Drnovice 

VEØEJNÁ SPRÁVA

Obec Francova Lhota 
Obec Horní Lideè
Obec Hostišová 
Obec Janová
Obec Karlovice
Obec Køekov
Obec Kvasice
Obec Lideèko
Obec Louèka
Obec Ludkovice
Obec Machová
Obec Návojná
Obec Nedašov
Obec Nedašova Lhota
Obec Ostrožská Nová Ves 
Obec Pitín
Obec Poteè
Obec Provodov
Obec Štítná nad Vláøí
Obec Študlov 
Obec Tlumaèov
Obec Ústí 
Obec Valašská Senice
Obec Zádveøice – Raková
Obec Zámrsk 
Obec Zborovice
Obec Zdounky
Obec Žeranovice

Apoštolská církev Dobrá Zpráva Praha
Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o.
Diecézní charita Litomìøice
Druhý sbor Èeskobratrské církve 
evangelické v Praze 3 - Žižkovì
Farní charita Roudnice nad Labem
Farní sbor Èeskobratrské církve 
evangelické v Brnì I
Farní sbor Èeskobratrské církve 
evangelické v Praze 1 - nìmeckého jazyka
Fórum dárcù, z.s.
Hoffnung und Hilfe e.V.
Imbus, pìvecký sbor 
International Women´s Association of 
Prague
NADACE AGEL
Nadace Brücke/Most - Stiftung, organizaèní 
složka
NADACE ÈEZ
Nadace Charty 77
Nadace JABLOTRON
Nadace VIA
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
NADACE ŽIVOT UMÌLCE
Nadaèní fond Anima
Nadaèní fond Martiny a Martina 
Rùžièkových
NADÌJE, otrokovická o.p.s.
Oblastní charita Liberec 
Pomoc v nouzi Liberecko, z.s.
Potravinová banka Džbánsko, z.s.
Potravinová banka Liberec z.s.
Potravinová banka Plzeò z.s.
Potravinová banka Praha, z.s.
Potravinová banka pro Brno a 
Jihomoravský kraj, z. s.
Potravinová banka v Ústeckém kraji, z. s.
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z. s.
Prague Youth Theatre
Øímskokatolická farnost - dìkanství Kadaò
Sbor Bratrské jednoty baptistù v 
Litomìøicích
Sbor Církve bratrské v Mladé Boleslavi
Sbor Církve bratrské v Liberci
Sbor Církve bratrské v Litomyšli
Spolek zdravotnì postižených obèanù a 
jejich pøátel
Výbor dobré vùle - Nadace Olgy Havlové
We Love To Help ! z.s.

NEZISKOVÉ OSOBY











AKTIVA.POKRACOVANI prvnimu poslednimucr Stav k dni Stav k 

Udetniho obdobi dni 06etniho obdobi

v tis. Kd v tis. Kd

V. Oordvkv k dlouhodob6mu maietku celkem t.30 a2 4( 28 1 13 593 1 19 909

1. Oprdvky k nehmotnVm vVsledk0m z a vWoie 29Wzkumu G\@72\ 0

(-x073)2. Oor6vkv k softwaru 30 -29e -296

pr6v0m (t(074)l. Opr6vky k ocenitelnVm 31 c U

(-)(078)1. Opr6vkv k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu maietku 32 -1 86 -1 86

e?(-x079)i. Opr6vkv k ostatnimu dlouhodob6mu nehmotn6mu maietku c 0

(-x081)). Opr6vky ke stavbdm 34 -79 344 -85 626

(-x082)Z. Oor6vkv k hmotnVm movitfm v6cem a ieiich soubor0m 35 -18 674 -'t9 821

p6stitelskVm porost03. Oprdvky k celk0m trvalfch 36 0 0cxo85)

(-x086) n). Oprdvky k z6kladnimu stddu a taZnvm zviiat0m 37 0

10. Oprdvky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotndmu maietku -15 -1 38 093 3 98(G)(088)

11. Oprdvkv k ostatnlmu dlouhodob6mu hmotnemu maietku GX089) 39 0

40 78 335

ZAsobv celkem'1. i. 43 a2 51 41 1 765 I 151

1. MateriSl na sklad6 (112) 42 1 765 1 15(

2. Materi6l na ceste 1 19) 43 0

3. Nedokondend Wroba r21\ 44 0

n4. Polotovary vlastni ujroby (122) 45

(123)5. Vfrobky 46 0

jejich 3. Mlad6 a (124)ostatnizviiata a skupiny 47 0

prodejn6ch (32\ n7. Zbo2i na skladE a v 48

(1 3. ZboZi na cest6 39) 49

9. Poskytnut6 zSlohy na z6soby (z ridtu 314) 50

ll. Pohled6vky celkem i.53 a271 51 9 661 10 335

(3111. Odb6ratel6 52 1 951 2 448

A12. Sm6nky k inkasu (312)

paplry (313)3. Pohled6vky za eskontovan6 cenn6 54

provozni L Poskytnute zelohy (314\ 55 4't1 4 044

pohbdavky (315)5. Ostatni 56 63

(335)L Pohled6vkv za zamdstnanci 57 95 113

(336)Z. Pohledavky za institucemi socielniho zabezpeleni a vei. zdravotniho ooiiSt6ni 58 0 c

piijmfr3. Dai z (341) 59 0 588

piim6 (342\9. Ostatni dand 60 0 0

piidan6 (343)10 Dai z hodnoty 61 U U

poolatkv (345)11. Ostatni dan6 a oz 0 0

(346) tl12. Neroky na dotace a ostatni zlttovAni se rozpodtemstetnim 63 0

(348) n13. Ndroky na dotace a ostatni z0dtov6ni s rozpodtem orq6ni rizem.sprav.celk0 64 0

(358)14. PohledAvkv za spolednikv sdruZen'imi ve soole6nosti 65 0 0

pevnich (373) n n15 Pohled6vky z terminovanVch operaci a opci 66

(375)1 6. Pohled6vky z vydanfch dluhopis0 67 0

pohledAvky (378)17. Jin6 68 2 321 2 48t

18. Dohadn6 fdty aktivni (388) 69 1 107 64€

'19. poloZka pohled6vkdm (391)Opravn6 k 70

llAYEK, s Bpot. r.o., holding
JindiiSskd 5/901
110 00 Praha 1

Dl6: C243875092




























