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PosŘání organizace 
 

PosŘáníř naší organizace je pořoc  
občanŰř Řépe fungovat v řoderní deřokratické  

spoŘečnosti, zejřéna Şešit probŘéřy  
každodenního života, orientovat se v džungŘi   

právních pŞedpisŰ, úŞadŰ a spoŘečenských vztahŰ  
a využívat účinnĨ nástroje k ochranĨ a prosazování  

vŘastních zájřŰ a práv. 

Orgány spoŘečnosti 

 

Správní rada  
Mgr. Zuzana HŘoušková (pŞedsedkynĨ)  

Mgr. Jaroslav Svoboda 

Petr Adame 
 

 

Dozorčí rada  
Ing. VácŘava HŰŘková (pŞedsedkynĨ) 

RNDr. Daniel Jezbera 

Bohdan Koucký  
 

 

ŝediteŘ 
Mgr.  Jan HŘoušek, Ph.D. 

D ħ K U J E M E  N A Š I M  D Á R C ů M ,  S P O N Z O R ů M  A  P A R T N E R ů M  

SŘovo ŞediteŘe 
 

Rok 2019 se nesŘ ve znaření vŞeŘých 
osŘav  kuŘa týc h d vacet in  naší 
organizace. A jiskra optimismu ze 

svíček na narozeninovéř dortu 
p Ş e s k o č i Ř a  i  n a  p r a c o v n í k y 
a dobrovoŘníky. ZvŘáštĨ zahraničníř 
d o b r o v o Ř n í k Ű ř  h o Ş e Ř y  t v á Ş e 
nadšeníř, když řohŘi poprvé na 
vŘastní kŰži zkoušet socio-kuŘturní 

projekty. Díky tořu CŘubCafé Pessoa jako vuŘkán vychrŘiŘo 
rekordní počet aktivit. V občanských poradnách se daŞiŘo 
pŞikŘádat pod koteŘ stejnĨ intenzivnĨ. RostŘy jak počty 
uživateŘŰ sŘužeb, tak rozsah poskytnutých sŘužeb. Zájeř byŘ 
zejřéna o oddŘužování, aŘe neřénĨ žhavé téřa byŘo 
i poradenství obĨteř trestných činŰ. PekeŘné teřpo 
zpořaŘovaŘa jen za posŘední roky nejrozsáhŘejší obřĨna 
pracovnic. DŰvodeř byŘy tŞi pŞípady řateŞství a jeden 
pŞípad vyhoŞení. V řaŘéř koŘektivu to na krátký čas 
ochrořiŘo část činností, aŘe jako když bájný fénix vstane 
z popeŘa, tak jsře i tuto krizi uhasiŘi a týř se podaŞiŘo 
obohatit o nové zapáŘené osobnosti jiskŞící energií 
a nápady. Také finančnĨ se organizaci daŞiŘo. Úroveŏ pŘatŰ 
se v prŰbĨhu roku pŞibŘížiŘa řzdové hŘadinĨ obvykŘé pro 
tento typ organizace a podaŞiŘo se obnovit část 
zastarávajícího IT vybavení. Rozpočet skončiŘ v řírnéř 
zisku, což dovoŘí sanovat paŘčivou ztrátu z pŞedchozího 
roku a navýšit uheŘné rezervy do budoucna. Do roku 2020 
hŘedíře s nadĨjí a optiřisřeř, jaké žhavé výzvy a výbušné 
pŞíŘežitosti pŞinese nář i našiř kŘientŰř.  

O  O R G A N I Z A C I  

  

 

KosteŘec nad OrŘicí JarořĨŞ 
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ÚspĨchy poradny v Hradci KráŘové 

I tento rok jsře se aktivnĨ účastniŘi 
Týdne vzdĨŘávání dospĨŘých a akce 
Noc venku na podporu zŘepšení 
p ov Ĩd oř í  o  p rob Ř eřa ti c e 
bezdořovectví na kořunitní úrovni. 
Naši poradci se nebojí s ostatníři 
účastníky pŞespat v chŘadné 
Řistopadové noci, aby násŘednĨ 
dokázaŘi Řépe prezentovat potŞeby 
osob bez domova. I tento rok si 

naše pracovištĨ vybraŘi studenti 
sociáŘní práce jako řísto čerpání zkušeností, inspirace, aŘe 

 i vítaných návrhŰ pro zŘepšení poskytovaných sŘužeb.  
 

ÚspĨchy poradny v  JičínĨ 

O naše sŘužby je stáŘe vĨtší zájeř, v souvislosti s novelou 

insoŘvenčního zákona zejřéna o institut oddŘužení. V rářci 
poradenství i veŞejných pŞednášek se zařĨŞujeře na ochranu 
spotŞebiteŘe, pořoc obĨteř trestných činŰ nebo pracovnĨ-

právní poradenství. PodíŘíře se na kořunitníř pŘánování  
v regionu Jičínsko. ZúčastniŘi jsře se tradiční Májové 
ochutnávky neziskovek a Týdne vzdĨŘávání dospĨŘých. Také 
jsře prošŘi personáŘní zřĨnou, avšak ta se kvaŘity náři 
poskytovaných sŘužeb nedotkŘa.   
 

ÚspĨchy poradny v  NáchodĨ 

Na poradnu se Řidé nejvíce obracejí s dŘuhovou probŘeřatikou, 
rozvody a péčí o dĨti, bydŘeníř, pracovnĨ-právníři vztahy  
a občanskoprávníři spory. PŞednášková činnost se zařĨŞuje 
na aktuáŘní probŘéřy kŘientŰ. PravideŘnĨ se účastníře Týdne 
vzdĨŘávání dospĨŘých a spoŘupracujeře s ÚŞadeř práce 
Náchod na opakujících se pŞednáškách k finanční 
grařotnosti. V rářci kořunitních setkání v NáchodĨ jsře  
v kontaktu s daŘšíři sŘužbaři. NadáŘe provozujeře kontaktní 
pracovištĨ v KosteŘci nad OrŘicí. 

STATISTIKY ZA ROK 2018 

PRACOVNÍ TÝM 
Mgr. Jan HŘoušek, PhD., Mgr. KateŞina Kaizrová/Anna Procházková, 
Veronika Seřeráková, Bc. Veronika Obrovská, Mgr. Simona 

Davidová, Mgr. Lenka SedŘáŞová,  Mgr. Veronika HŰŘková/Bc. David 
Kosina, Mgr. Barbora Richterová, Mgr. Zuzana HŘoušková Praxe:  Bc. 

Denisa HrnčíŞová, Denisa PeŞtová  

Občanské poradenské stŞedisko, o.p.s. je poskytovateŘeř  
3 registrovaných sociáŘních sŘužeb odborného sociáŘního pora-
denství dŘe §3ě zákona č. 108/200Ě o sociáŘních sŘužbách  
ve znĨní pozdĨjších pŞedpisŰ: 
 Občanská poradna Hradec KráŘové 

 Občanská poradna Náchod 

 Občanská poradna Jičín 

 

Od roku 2018 jsře také akreditovanou organizací Minister-
stva spravedŘnosti pro sepis a podání insoŘvenčních návrhŰ.  
 

POSLÁNÍ A  CÍLE SLUŽBY 

SřysŘeř sŘužby je poskytování poradenství a podpory Řideř 
v náročných životních situacích, aby se jiř naučiŘi pŞedcházet, 
sařostatnĨ je zvŘádat a Şešit.  SŘužba je poskytována tak, aby 
pořáhaŘa snižovat dopady probŘéřových situací na jednotŘiv-
ce, rodinu, pŞípadnĨ ceŘou spoŘečnost. 
CíŘeř sŘužby je, aby Řidé: 

 znaŘi svá práva a povinnosti (vĨtší inforřovanost, snadnĨjší 
pŞístup k inforřacíř);   získaŘi srozuřiteŘné a dostatečné inforřace o toř, jaké 
jsou řožnosti Şešení jejich probŘéřu;  rozvíjeŘi své kořpetence (Řépe dokázaŘi získané inforřace 
využít pro hŘedání cest k odpovĨdnéřu, sařostatnéřu 
a aktivnířu zvŘádání tĨžkostí); 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Lidé v obtížné životní situaci, kteŞí k pŞedcházení nebo Şešení 
této situace potŞebují inforřace, rady a aktivní pořoc. Obra-
cet se na nás řohou ti, kteŞí si z probŘéřu neřohou pořoci 
saři, napŞ. z dŰvodu vĨku, zdravotních probŘéřŰ, nedostatku 
inforřací, dovedností, znaŘostí, financí, nebo jsou ohroženi 
prostŞedíř, ve kteréř žijí. 
 

PRINCIPY 

Poradna se Şídí zákŘadníři prin-
cipy odborného poradenství. Je 
nezávisŘýř řísteř, kde je po-
skytována bezpŘatná, diskrétní 
a nestranná pořoc. KŘient řá 
právo vystupovat anonyřnĨ.  

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Poradny jsou čŘeneř Asociace občanských poraden a nabízejí 
sociáŘnĨ potŞebnýř Řideř pořoc v násŘedujících obŘastech: 
rodinná a dŘuhová probŘeřatika, bydŘení, zařĨstnání, orienta-
ce v systéřu sociáŘní podpory a péče, řajetek, náhrada ško-
dy, sousedské vztahy, ochrana spotŞebiteŘe, krizové životní 
situace atd. V poradnách získají Řidé inforřace, rady a daŘší 
forřy pořoci (napŞ. provázení pŞi Şešení probŘéřŰ, krizovou 
intervenci, řotivační podporu atd.). 

Program  

 
P O R A D E N S T V Í  

Název sŘužby Počet  
kŘientŰ 

Počet  
úkonŰ 

Občanská poradna HK 996   1531    

Občanská poradna Jičín 621     1052    

Občanská poradna  Náchod 528   700   

Kontaktní pracovištĨ 
KosteŘec nad OrŘicí 28 44   



PLÁNY PRO ROK 2020: 
  Udržet provoz kavárny v otevŞenéř režiřu pro veŞejnost;  Rozvíjet nadáŘe aktivity socio-kuŘturní aniřace;  HŘedat nové forřy propagace ve veŞejnéř prostoru. 

Profesní vzdĨŘávání 
ByŘy nabízeny tyto akreditované kurzy: Koordinátor dobrovoŘní-
kŰ v sociáŘních sŘužbách (40 hod), Marketingový speciaŘista-

Fundraiser (40 hod), Arteterapie a artefiŘetika (24 hod), avšak 
pro nedostatek zájeřcŰ se nepodaŞiŘo žádný uskutečnit.  

 

CŘubCafé Pessoa 

V rářci prograřu je jako forřa kořunitního vzdĨ-
Řávání upŘatŏován koncept socio-kuŘturní aniřace, 
podpoŞený granteř z Operačního prograřu Za-
řĨstnanost. S cíŘeř vytvoŞit uceŘenou řetodiku 
jako inovativní nástroj kořunitní sociáŘní práce se 

uskutečniŘy 4 workshopy pro sociáŘní pracovníky–aniřátory, 
pŰŘroční piŘotní ovĨŞování a prŰzkuř dopadŰ na zŘepšení života 
návštĨvníkŰ. ModeŘ kořunitní kavárny zastŞešuje bohatou 
činnost, zahrnující zájřové aktivity (čtenáŞský kŘub, stoŘní 
hry), diskusní aktivity (fiŘřový kŘub, Řiterární beseda), cestova-

teŘské pŞednášky zařĨ-
Şené na poznávání kuŘ-
tury cizích zeří a spoje-
né s gurřánskýř zážit-
kem (Portugalsko, Ar-

řénie, Irsko), kurzy 
(angŘičtina, tvŰrčí psa-
ní), ochutnávky (itaŘské 
sýry, dýŏová řarřeŘáda), rukodĨŘné workshopy (veŘikonoční 
zajíčci, jarní zahrádka, adventní vĨnce), prodejní výstavky 
(háčkovaní ředvídci a panenky, bižubazárek), koncerty (foŘk, 
kytara, kŘávesy), výstavy obrazŰ (Jiné (s)vĨty, PŞíroda a fanta-
zie, Radostný svĨt pasteŘek). NedíŘnou součástí činnosti je 
také propagace portugaŘské kuŘtury, napŞ. čítárnou portugaŘ-
ské Řiteratury, speciaŘitaři na řenu nebo tŞídenníř řinifesti-
valem Primavera Portuguesa, zahrnujícíř pŞednášky, besedy, 
koncerty a fiŘřové projekce, který pŞiŘákaŘ 9Ě osob. ZúčastniŘi 
jsře se také VeŘetrhu sociáŘního podnikání, festivaŘu Open Air 
a konference Hradecké dny sociáŘní práce. Naše databáze čítá 
823 kŘubových čŘenŰ a aktivity navštíviŘo ceŘkeř Ě3ě osob. 

 

PRACOVNÍ TÝM 
Mgr. Jan HŘoušek Ph.D., Mgr. Zuzana HŘoušková, Bc. Veronika 

Obrovská, Mgr. Veronika HŰŘková/Veronika DostáŘková/
MichaeŘa VokrouhŘíková, KateŞina Vachoušková. Externí spo-
Řupráce: Mgr. NikoŘa Kozová, VojtĨch Erbrt, Mgr. Martina Ma-
curová, Mgr. Martin Sřutek, Ph.D.,  Mgr.& Lic. Mario Montez, 
Mgr. Šárka Zbiŏová, Mgr. MarceŘa LíbaŘová. DobrovoŘníci:  
PhDr. Lenka Neubauerová, Ing. JiŞí Krejčí, Bc. HeŘena Révay, 
JiŞí BieŘavský, OŘdŞich Suchoradský, VácŘav Novotný, Tařbaro. 

Program  

 
V Z D ħ L Á V Á N Í  

DOPLŎKOVÉ PROJEKTY 
 

Šance jít dáŘ 
 

PokračovaŘi jsře i nadáŘe v reaŘizaci projektu Šance jít dáŘ, 
jehož cíŘeř je rozvoj kořpŘexního poradenství pro obĨti trest-
ných činŰ v soudních okresech Hradec KráŘové, Jičín  
a Náchod. CeŘkeř naší pořoci využiŘo 1ĚĚ kŘientŰ, z toho 15  
osob pŞedstavovaŘo zvŘášť zraniteŘné obĨti. KŘientŰř byŘo po-
skytnuto ceŘkeř 188 konzuŘtací. Mezi konzuŘtovanýři téřaty 
dořinovaŘa probŘeřatika trestního Şízení, ochrana práv po-
škozených a vyřáhání náhrady škody, forřuŘace a zpŰsoby 
podání trestního oznáření, dořácí násiŘí a trestná činnost 
související se zanedbáníř povinné výživy a se zadŘužováníř.  
 

SpotŞebiteŘské poradenství  
SřysŘeř projektu je zŘepšení inforřovanosti občanŰ  
o právech a povinnostech pŞi nákupu zboží a sŘužeb a o zpŰso-
bech, jak na trhu upŘatŏovat své ekonořické zájřy, zejř.  
poskytování poradenství v obŘasti spotŞebiteŘské probŘeřatiky, 
vyřáhání spotŞebiteŘských práv a upŘatŏování práv pŞi rekŘa-

řaci. SŘužby využiŘo ceŘkeř 2ě3  
uživateŘŰ a byŘo poskytnuto 302  
úkonŰ. V rářci projektu se usku-
tečniŘy také 4 pŞednášky pro 
veŞejnost  (KosteŘec nad OrŘicí, 
Náchod, Nový Bydžov, Hradec 
KráŘové). Téřata pŞednášek se 
týkaŘa toho, jak se bránit pŞed 

„šřejdy“, jak se nedostat do dŘuhové (pro)pasti a bezpečného 
nakupování na internetu. 
 

PRACOVNÍ TÝM: Mgr. KateŞina Kaizrová, Mgr. Siřona Davidová, 
Mgr. Lenka SedŘáŞová,  Mgr. Barbora Richterová, Bc. David Kosina 

 

PsychoŘogické poradenství  
KŘientŰř občanské poradny je pravideŘnĨ poskytována také 
psychoterapeutická podpora v rozsahu 3 hod týdnĨ. Psycholo-

gické poradenství je pořocí dŘouhodobĨjšího charakteru, 
která pŞispívá k Şešení tíživé sociáŘní situace kŘienta i jeho 
rodiny s cíŘeř řiniřaŘizovat negativní dopady této situace  
na sociáŘní fungování kŘienta. Poradenství  poskytŘo pořoc 11 
kŘientŰř a v rářci sŘužby byŘo provedeno 104 úkonŰ.  
 

PRACOVNÍ TÝM: Bc. Veronika Seřeráková, Mgr. Jan KratochvíŘa  

Program  

 
P O R A D E N S T V Í  

PLÁNY PRO ROK 2020: 
 Zavést novou forřu sŘužby – chatovací poradenství; 
 ReaŘizovat nové obecnĨ prospĨšné sŘužby v podobĨ řediace 

sporŰ z obŘasti občanského a pracovního práva; 
 Rozvíjet PR organizace v regionech, účastnit se kořunitních 

akcí (festivaŘy, dny neziskovek apod.) 

 Zajistit účast ve skupinách kořunitního pŘánování, case 
řanageřentu, řuŘtioborových týřech k OTČ aj. 



Kořunitní dobrovoŘnictví 
DobrovoŘníkŰř z Şad občanŰ Hradce KráŘové uřožŏujeře 
pŞedávat své zkušenosti a pŞispívat k rozvoji kořunitního živo-
ta, napŞ. forřou pŞípravy na řístních kuŘturních či osvĨtových 
akcích, udržování řístních tradic a besedaři občanŰ o vĨ-
cech, které je trápí či zajířají. ReaŘizovaŘi jsře Klub Amigos, 

který se vĨnovaŘ téřatŰř zdraví, stravování a fungování řoz-
ku. V činnosti pokračovaŘ také diskusní kŘub Čaj o šesté, který 
pod vedeníř ŘektorŰ-dobrovoŘníkŰ uskutečniŘ celkem 9 besed 

na sociáŘní, poŘitická, kořunáŘní, kuŘturní i náboženská téřa-
ta. Celkem jsře do činnosti CŘubCafé Pessoa zapojiŘi 1Ě říst-
ních dobrovoŘníkŰ v roŘích ŘektorŰ a organizátorŰ, kteŞí dohro-
mady odpracovali 256 hodin.  
 

PRACOVNÍ TÝM 

Mgr. Zuzana HŘoušková, Mgr. Jan HŘoušek, PhD., DobrovoŘníci: 
Ing. OŘga KŘiřešová, Sandra DočekaŘová, Ing. Lubor ZeŘený, 
ThDr. Martin Chadiřa, ThD., Ing. Josef Potoček, Tořáš HeŘŘer, 
SvatosŘav ŠčyhoŘ, Mgr. Kristýna Moravcová, Mgr. Lenka SedŘá-
Şová 

 

Prograř zahraničních dobrovoŘníkŰ 

Tento prograř jsře zahájiŘi spoŘečnýř projekteř Strategic 
EVS of Hradec KráŘové, který koordinovaŘ spoŘek KURO, v rářci 
nĨj u nás pŰsobiŘ 1 dobrovoŘník z PortugaŘska, který řĨŘ na 
starosti krořĨ bĨžných provozních vĨcí pŞedevšíř výuku portu-
gaŘského jazyka pro začátečníky a odpracovaŘ za svou 10 řĨ-
síční stáž ceŘkeř 320 hodin. Od února do června pak v CŘub-
Café Pessoa pŰsobiŘi v rářci evropského výřĨnného progra-
řu Erasřus+ ve spoŘupráci s vysokou škoŘou EscoŘa Superior 
do Educação v CoiřbŞe 
(Portugalsko) dva praktikan-

ti, kteŞí se vĨnovaŘi v rářci 
své studijní speciaŘizace 
rozvoji aktivit socio-kuŘturní 
aniřace. VýznařnĨ pŞispĨŘi 
k hŘadkéřu prŰbĨhu festiva-
lu Primavera Portuguesa, 

podíŘeŘi se na řnoha aktivitách a pŞipraviŘi sérii interkuŘtur-
ních hudebních poŞadŰ. BĨheř své stáže odpracovaŘi ceŘkeř 
1020 hodin. V rářci bĨžných studijních pobytŰ prograřu 
Erasřus jsře jednorázovĨ zapojiŘi i daŘší dobrovoŘníky ze za-
hraničí (Arřénie, Francie, Ghana aj.) 

 

PRACOVNÍ TÝM 
Mgr. Zuzana HŘoušková, Mgr. Jan HŘoušek, PhD., DobrovoŘníci:  
CarŘos OŘiva, André Loureiro, André Marques, Arus Atanesyan, 

Program  

 
D O B R O V O L N I C T V Í  

PLÁNY PRO ROK 2020: 
  RozšíŞit nabídku činností pro zahraniční dobrovoŘníky;  ZařĨŞit se na propagaci řyšŘenky kořunitního dobrovoŘnic-

tví s využitíř sociáŘních sítí. 

POSLÁNÍ PROGRAMU 
NápŘŏ prograřu zahrnuje pŞedevšíř poskytování terapeutic-
kých a tréninkových sŘužeb pro osobní rozvoj, zařĨŞené  
na sebepoznání a rozvoj vŘastního potenciáŘu.  
 

 

SociáŘní rehabiŘitace 

CíŘovou skupinou sŘužby jsou dŘouhodobĨ nezařĨstnaní Řidé  
z Hradce KráŘové a jeho okoŘí, jejichž 
nezařĨstnanost řŰže být spojená  
s Řehkýř duševníř oneřocnĨníř, 
sociáŘníř vyŘoučeníř či pokročiŘýř 
vĨkeř. CíŘeř sŘužby je poskytnout 
prostor, ve kteréř se budou řoci 
uživateŘé sŘužby zdokonaŘovat a vzdĨ-
Řávat ve svých kvaŘifikačních a profes-
ních nedostatcích či v nedostatečných 
sociáŘních kořpetencích. Každý kŘi-

ent prochází Ě-12 řĨsíčníř rehabiŘitačníř prograřeř, který 
se zařĨŞuje na znovuzískání pracovních návykŰ a nových 
dovedností pod vedeníř sociáŘního pracovníka-mentora soci-

áŘní rehabiŘitace. UživateŘ sŘužby je poté kořpetentní pŞede-
všíř v sařostatnosti, zodpovĨdnosti, kořunikaci, pŘánování, 
práce na PC a je schopen zvŘádat pracovní zátĨž. SiŘnýř řoti-
vačníř faktoreř je individuáŘní pŞístup k Şešení bĨžných pra-
covních úkoŘŰ a poskytování pravideŘné zpĨtné vazby. Trénin-
ková kavárna CŘubCafé Pessoa s podporou úŞadŰ práce po-
skytŘa 1 osobĨ zařĨstnání na pozici „provozní v zácviku“. 
 

PRACOVNÍ TÝM 
Mgr. Zuzana HŘoušková, Mgr. Veronika HŰŘková, Jana KŘaza-
rová, Mgr. Jan KratochvíŘa 

 

Terapeutická výtvarná skupina 

Aktivita pŞedstavuje pravideŘná výtvarná setkávání, zaŘožená 
na pŞístupu artefiŘetiky, poskytující bezpečný prostor ke sdíŘe-
ní radostí i trápení ze života, k pŞekonání strachu, úzkosti či 
stresu. Pod vedeníř zkušené Řektorky získávají účastníci 
prostor uvoŘnit pocity, rozvíjet sebevĨdoří, pochopit své život-
ní strategie, pŞekonat pŘachost a úzkosti, zvŘádat stresové 
situace či objasnit si vŘastní životní strategie. Skupina usku-
tečniŘa ceŘkeř 1Ě setkání a práce v ní vyústiŘa ve spoŘečnou 
výstavu obrazŰ 2 čŘenek skupiny a jejich Řektorky.  
 

PRACOVNÍ TÝM 
Mgr. Lucie Antes/PhDr. Lenka Neubauerová, PhD., Bc. Vero-
nika Obrovská, Mgr. Zuzana HŘoušková 

PLÁNY PRO ROK 2020: 
  Rozvíjet sŘužby osobnostního rozvoje zařĨŞené na boj  

se streseř (tréninky, svépořocné skupiny); 
 Využívat nástroje pro chránĨný trh práce (ÚP, CIRI aj.) 

Program  

 
S E B E R O Z V O J  



SchváŘeno správní radou dne 28. 8. 2020 

H O S P O D A ŝ E N Í  Z A  R O K  2 0 1 9  ( V  C E L Ý C H  K Č )  

VýsŘedek hospodaŞení 
 

HospodáŞský  výsŘedek z hŘavní činnosti           59 168,66 
HospodáŞský výsŘedek z dopŘŏkové činnosti     0 
HospodáŞský výsŘedek  ceŘkeř                             59 168,66 

BILANCE   

AKTIVA 

Začátek     
období 

Konec  

období 

A. DŘouhodobý řajetek ceŘkeř 0 0 

I. DŘouhodobý nehřot. řajetek 0 0 

II. DŘouhodobý hřotný řajetek 0 0 

III. DŘouhodobý fin.řajetek 0 0 

IV. Oprávky k dŘ. řajetku 0 0 

   

B. Krátkodobý řajetek ceŘkeř 1 044 842 1 001 243 

B.I. Zásoby ceŘkeř 11 393 11 393 

B.II. PohŘedávky ceŘkeř 34 290 124 154 

  1. OdbĨrateŘé  6 860 12 000 

  4. Poskytnuté provoz. záŘohy  21 930 98 047 

  5. Ostatní pohŘedávky 3 000 10 607 

  Ě. PohŘedávky za zařĨstnance 2 500 3 500 

  9. Ostatní pŞířé danĨ 0 0 

  2. Nároky na dotace 0 0 

  1ě.  Jiné pohŘedávky 0 0 

  18. Dohadné účty aktivní 0 0 

B.III. Krátkodobý fin. řajetek  956 177 852 370 

  1. Pokladna  23 163 21 916 

   2. Ceniny  0 0 

   3. Účty v bankách 933 014 830 454 

B.IV. Jiná aktiva ceŘkeř 42 982 13 327 

   1. NákŘady pŞíštích období 18 496 13 327 

   2. PŞíjřy pŞíštích období 24 486 0 

AKTIVA celkem (A. + B.) 1 044 842 1 001 243 

PASIVA   

A. VŘastní zdroje ceŘkeř 527 833 587 002 

A.I. JřĨní ceŘkeř 560 909 527 833 

        1. VŘast. jřĨní 49 519 49 519 

                  2. Fondy  511 390 478 314 

A.II. VýsŘedek hospodaŞení ceŘkeř  -33 076 59 169 

   

B. Cizí zdroje ceŘkeř 517 009 414 242 

B.II. DŘouhodobé závazky ceŘkeř 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky ceŘkeř 273 009 414 242 

B.III.1. DodavateŘé -3 132 5 574 

           3. PŞijaté záŘohy 236 081 312 804 

           4. Ostatní závazky 330 134 

           5. ZařĨstnanci 3 014 0 

           Ě. Ostatní záv. vŰči zařĨst.  14 785 0 

           ě.Z ávazky k inst. SP a ZP 0 0 

           9. Ostatní pŞířé danĨ 0 0 

          10. Ostatní danĨ a popŘatky 0 0 

          12. Závazky ke stát. rozpočtu 0 0 

          1ě. Jiné závazky 0 0 

          22. Dohadné účty pasivní 21 930 95 730 

B.IV. Jiná pasiva ceŘkeř 244 000 0 

B.IV.1. Výdaje pŞíštích období 0 0 

                 2.Výnosy pŞíštích období 244 000 0 

PASIVA celkem (A. + B.) 1 044 842 1 001 243 

Výnosy ceŘkeř 5 114 472  

  

Výnosy v čŘenĨní dŘe činností  

Výnosy z hŘavní činnosti 5 114 472 

Výnosy z dopŘŏkové činnosti 0 

  

Výnosy v čŘenĨní dŘe druhŰ  

Výnosy z vŘastní činnosti 196 914 

tržby za sŘužby 148 270 

tržby za výrobky a zboží 48 644 

Ostatní jiné výnosy 3 203 

úroky z BÚ 3 014 

tržby z prodeje DDHM a DDNM 189 

Dotace a granty 4 892 725 

MPSV (OP)                                                      2 788 340  

Ministerstvo spravedŘnosti (OTČ)              457 052 

ÚŞad práce (SR) 54 868 

KráŘovéhradecký kraj (OP) 244 000 

MĨsto Hradec KráŘové (KD) 32 000 

MĨsto Hradec KráŘové (OPHK)                        180 000 

MĨsto Jičín (OPJC) 200 000 

MĨsto KosteŘec nad OrŘicí (OPNA)                              40 000 

MĨsto JarořĨŞ (OPHK) 5 000 

MPSV (SKA) 891 465 

PŞijaté dary  21 900 

Drobní dárci 21 900 

NákŘady ceŘkeř 5 055 573 

  
NákŘady v čŘenĨní dŘe činností  

NákŘady na hŘavní činnost  5 055 573 

NákŘady na dopŘŏkovou činnost 0 

  

NákŘady v čŘenĨní dŘe druhŰ  

SpotŞeba řateriáŘu 278 606 

Prodané zboží 40 269 

Opravy  6 570 

Cestovné tuzeřské                              74 115 

NákŘady na reprezentaci                                          12 043 

Nájeřné  452 724 

SpotŞeba energie 141 456 

SŘužby 338 448 

Mzdové nákŘady  2 802 971 

Zákonné soc. pojištĨní  872 807 

Zákonné soc. nákŘady                                                10 186 

DanĨ a popŘatky 100 

Manka a škody                                                         1 

Ostatní (bank. popŘatky, pojištĨní) 25 277 


