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1. Úvodní slovo 

 

        Historie občanského sdružení Dokořán se 
začala psát v roce 1995, kdy vzniklo (tehdy pod 
názvem Sdružení rodičů a přátel Déčka) z potřeby 
doplnit rezervy v programu domu dětí a mládeže v 
Náchodě. 
 
     Během  prvních  dvou  let  své existence                       
se přetvořilo v  plně samostatné občanské sdružení              
s vlastním posláním. Postupem dalších let, během 
nichž došlo k realizaci mnoha programů v oblasti 
sociální, kulturní i výchovně vzdělávací, 
vykrystalizovala stěžejní činnost sdružení v  
provozování dvou zařízení pro děti a mládež v 
Náchodě: NZDM Archa a Alternativního klubu pro 
mládež POKLOP. 
 
         Obě   zařízení   mají   v   dnešní   době   již 
několikaletou tradici a tato Výroční zpráva je 
důkazem úspěšného završení dalšího roku jejich 
působnosti. Je úspěchem, který korunuje celoroční 
úsilí a nasazení všech pracovníků občanského 
sdružení Dokořán, kterým chci tímto poděkovat,                           
za jejich svědomitou a obětavou práci. Mnoho 
dalších úspěchů do budoucna přeji jim, i všem kteří 
podporují činnost občanského sdružení Dokořán. 
 
 
                                             
                                                     
    Ondřej Hartman          
             statutární zástupce 
 



 

2. Cíl a poslání organizace 

Základním cílem všech činností občanského 
sdružení je celkové zkvalitnění života příslušníků 
cílové skupiny předcházením, snižováním a 
omezováním výskytu sociálně patologických jevů. 
 
Posláním organizace je poskytování sociálních 
služeb, realizace volnočasových programů a 
provázení dětí a mládeže obdobím dospívání 
realizováním činností, které napomáhají zdravému 
životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu 
k názorovým odlišnostem a životním postojům. 
 

3. Struktura občanského sdružení Dokořán 
Statutární zástupce sdružení: 
Ondřej Hartman  
 
Výkonný výbor sdružení: 
Bc. Michaela Exnerová 
Ondřej Hartman 
Martin Švec 
 
Výkonný ředitel: 
Mgr. et Bc. Radomila Zelená  
 

4. Realizované projekty 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa 

Zahájení činnosti    1.9. 2003 
 

Komenského 577, 547 01 Náchod  
 
Tel.: 491 422 386  
mobil: 774 929 182 
e-mail: archa@dokoran.eu 
www.dokoran.eu 
 
 
Alternativní klub pro mládež  Poklop  
 
Zahájení činnosti  v roce  1997 
 
Zámecká 243, 547 01 Náchod     
mobil: 774 929 183 
e-mail : poklop@dokoran.eu 
www.dokoran.eu 



 

4.1 Nízkoprahové zařízení  
 pro děti a mládež Archa 

Veřejný závazek 

Posláním 
nízkoprahového zařízení 
Archa je nabízet dětem a 
mladým lidem ve věku 
10-18 let bezpečné místo, 
kde mohou najít podporu 
a odbornou pomoc, ale 
také zábavu a prostor pro 
vlastní aktivity.  
 
Poskytujeme služby bez omezení, které by mohl 
způsobit etnický nebo sociální původ, názory a 
přesvědčení, pohlaví, zdravotní stav, sexuální 
orientace věk nebo životní styl. Děti a mladí lidé 
mají možnost zůstat v anonymitě, bez jakékoli 
formy registrace, v rámci otevírací doby mohou 
přijít a odejít podle svého uvážení, nejsou povinni 
zapojit se do připravených činností. Je jim nabízen 
prostor pro vlastní vyjádření a seberealizaci. Služby 
mohou využít bezplatně.  
 
Poskytování sociálních služeb vnímá zařízení jako 
veřejný závazek. 
 
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10 až 
18 let z Náchoda a blízkého okolí: 

- v obtížné životní situaci 
- ohrožené sociálně patologickými jevy 
- sociálně vyloučené 
- nevyužívají standardní nabídku 

volnočasových aktivit 
 
Cílem NZDM Archa je zabezpečit příslušníkům 
cílové skupiny 

- podporu pro zvládnutí obtížných životních 
událostí; 

- snížení sociálních rizik vyplývajících z 
konfliktních společenských situací, životního 
způsobu a rizikového chování;  

- zvýšení sociálních schopností a dovedností; 
- podporu sociálního začlenění do skupiny 

vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do 
dění místní komunity;  

- nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a 
sociální ochranu během pobytu v zařízení a 
podmínky pro realizaci osobních aktivit 

 



 

 
Nejčastější oblasti problémů: škola, návykové látky, 
vrstevnické, partnerské či rodinné vztahy, volný 
čas, hledání práce nebo brigády. 
 
NZDM Archa se hlásí k těmto principům 
poskytování sociálních služeb: 

- poskytování dle Etického kodexu sociálních 
pracovníků 

- dodržování práv klientů 
- respektování volby klientů 
- individuální přístup  
- zapojení klientů do tvorby, obsahu i formy 

služby 
- flexibilita služby dle potřeb klientů 
- fungování služby dle Standardů kvality 

poskytování sociálních služeb MPSV                   
a České asociace streetwork 

 
NZDM Archa je podle §62 Zákona č. 108/2006 o 
sociálních službách registrováno jako 
poskytovatel služeb sociální prevence a má 
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 
 
 

4.1.1 Personální obsazení 

Mgr. Radomila Zelená – výkonná ředitelka (do 
30.6.) 
Bc. Michaela Exnerová – vedoucí centra, soc. 
pracovnice 
Bc. Zdeněk Vít  – soc. pracovník (do 30.9.) 
Jan Vajsar, Dis – pedagog volného času 
Jana Licková, Dis – soc. pracovnice (1.10.-31.12.) 
 
 

4.1.2 Otevírací doba 

PO 14–18  
ÚT 16–20 
ST zavřeno*  
ČT 14–18 
PÁ     13–16 
 
* prostory jsou v odpoledních hodinách využívány 
pro činnost klubu Loďka. Jedná se o dobrovolnický 
projekt studentů Střední školy sociální v Náchodě, 
kteří připravují volnočasové aktivity a doučování 
pro romské děti mladší 10 let. Projekt vede 
zaměstnanec sdružení p. Vajsar. 
 

 



 

4.1.3 Nabídka služeb 
 

NZDM Archa poskytuje sociální služby podle 
Zákona č. 108/2006 o soc. službách  
Jedná se o 4 základní činnosti: 

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- Sociálně terapeutické činnosti 
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných     

 zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- Zprostředkování kontaktu se společenským  

 prostředím  
 
Služby jsou zajišťovány v těchto formách: besedy, 
doučování, doprovod, individuální rozhovor, 
informační servis, jednání s dalšími institucemi,  
poradenství, práce s blízkými osobami, práce se 
skupinou, preventivní programy a zprostředkování 
kontaktu na návazné služby. 
 
 
4.1.4 Statistika využití služeb 

počet klientů: 84 
počet kontaktů: 2482 
počet prvokontaktů: 45 
průměrná denní návštěvnost: 15 osob 
 
Využití sociálních služeb:               
 
(číslo uvádí počet kontaktů u jednotlivých služeb za rok)  

 
doučování     184  
preventivní programy pro ZŠ  259 
individuální rozhovor    178 
poradenství     12 
situační intervence    100  
informační servis     89  
beseda, přednáška    35  
podpora vlastních aktivit klientů  155  
práce se skupinou     76 
využití volnočasového programu  851  
 
  
4.1.5 Akce NZDM Archa 2008 
(přehled nejzajímavějších aktivit)  

 

leden          
páteční filmový klub  
soutěž – Souboj o vesmír  
hudební dílna - karaoke párty  
výtvarná dílna – zimní koláž  
 



 

 
únor  
sportovní čtvrtky – tělocvična na ZŠ Masarykova 
výtvarná dílna – zdobení triček technikou savování  
  
březen  
páteční filmový klub  
hudební dílna - karaoke párty  
soutěž ve skoku do výšky  
výtvarná dílna – keramická hlína  
   
duben  
páteční filmový klub  
Romský den (kroužek vaření, beseda)  
beseda – povídání o Romech s Lubošem Galbou  
výtvarná dílna – tvoříme ze slaného těsta   
   
květen  
beseda – drogy z pohledu trestního práva, Bc. Eva 
 Prachařová, mluvčí Policie ČR  
diskotéka  
Bambiriáda (areál DDM Déčko)  
výtvarná dílna – malování na sklo  
   
červen  
páteční filmový klub  
turnaj ve skoku do výšky  
šipkovaná 
 
červenec  
3denní pobyt v kempu Ostaš  
keramická dílna  
sportovní odpoledne v Déčku  
   
srpen  
sportovní odpoledne v Déčku  
turnaj ve stolním tenise  
soutěž „Jdi podle mapy“  
   
září  
kroužek vaření - palačinkový den  
karaoke párty  
výlet do Jaroměře na taneční soutěž (pořádal 
Milíčův dům Jaroměř)  
   
říjen  
soutěž „Dopravní značky“  
Archalympiáda  
turnaj „Brake dance“  
výlet na ranč Lipí  
 
 



 

 
listopad  
hudební dílna – karaoke párty  
výtvarná dílna – náramky z bavlnek  
soutěž „Dolez si pro to!“  
„Italský den“  
   
prosinec  
soutěž „Jdi podle mapy II“  
beseda s odborníky na téma „sexuální život“  
vánoční besídka  
 

 

4.1.6 Přehled hospodaření NZDM Archa 

 

Příjmy 

MPSV 750.000,- 
MŠMT 220.000,- 
Město Náchod 73.000,- 
Komise pro prevenci 
kriminality (Město 
Náchod) 

49.000,- 

KÚ KHK 30.000,- 
Dary 30.912,- 
Vlastní příjmy 250,- 
Celkem 1,153.162,- 
 

Výdaje 

Materiál 169.320,- 
Energie 51.775,- 
Opravy a revize 140,- 
Cestovné, stravné 3.675,-  
Služby  146.608,-  
Mzdy, OON a SZP 767.821,- 
Jiné (odpisy) 20.003,- 
Vratka dotace MŠMT 27.786,- 
Celkem  1,167.125,- 
 
Hospodářský výsledek - 13.963,-Kč 
 
 



 

4.2 Alternativní klub pro mládež  Poklop  

 
Alternativní klub pro mládež Poklop je provozován 
jako volnočasové zařízení, které poskytuje mládeži 
ve věku 12 – 26 let možnost setkávat se, trávit 
volný čas, rozvíjet svoji osobnost v nerizikovém 
prostředí (v prostorách klubu platí zákaz kouření a 
konzumace alkoholu). Nabídkou aktivní spolupráce 
na tvorbě programů klubu získávají jejich účastníci 
možnost přijmout zodpovědnost za přípravu  vlastní 
akce neautoritativním způsobem. Klub nabízí 
prostor k prezentaci osobní tvorby/činnosti před 
publikem a umožňuje tak získání často prvotních 
zkušeností v tomto směru.  
 
Podprojekt: Psychologické ochutnávky 
Cyklus sebezkušenostních a zážitkových seminářů 
pro studenty od 16-ti let. Projekt byl zakončen 
víkendovým pobytovým seminářem „Cesta hrdiny“. 
 
Alternativní klub pro mládež je podle §62 
Zákona č. 108/2006 o sociálních službách 
registrován jako poskytovatel služeb sociální 
prevence a má pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany dětí. 
 
 
4.2.1 Personální obsazení 

 
Martin Švec - pracovník v soc. službách, vedoucí 
projektu 
Ondřej Hartman – pracovník v soc. službách 
dobrovolníci (pomoc při zajišťování akcí) 
 
 
4.2.2  Provozní doba  

Po – Pá 15 – 21 
So – Ne 17 – 22 
Štědrý den      19 - 03             (každoročně) 

 

 

 

 



 

4.2.3  Nabídka služeb 

 
Stálé služby 
internet 
nealkoholový čajový bar 
informační servis 
knihovna 
tiskoviny 
stolní hokej 
 
Pravidelné akce 
- výstavy převážně amatérských prací 
- hudební produkce (poslechové večery, koncerty  
skupin, otevřené veřejné hudební večery )  
 
Příležitostné akce 
besedy, přednášky, diashow s komentářem, 
videoprojekce  
 
 
4.2.4   Statistika využití služeb klubu 

 Mládež do    18 let:   462     návštěvníků 
               nad 18 let:   3071   návštěvníků 
 
 
4.2.5   Akce klubu Poklop 2008    

Hudební vystoupení  
Prokel 
3 Play 
Svěží zelenina 
Annabase 
Plankton 
 
Výstavy  
Milan Sudek (fotografie) 
Jan Kejzlar (fotografie) 
Jitka Zemanová   (kresby) 
Ondřej Knap (fotografie) 
Petr Třeštík (fotografie) 
výstava k projektu  „psychologické ochutnávky“ 
část soutěžní výstavy fotografií  „PRIMA 
SEZÓNA“ 
 
Přednášky a besedy 
Island (projekce, přednáška)  
Severní Indie, Ladakh  (projekce, přednáška) 
 
Mimořádné události 
turnaj ve stolním hokeji 
adrenalinové sporty   (projekce) 
Vánoce v POKLOPu 



 

 
filmové večery    (projekce) 
účast na Bambiriádě  (Náchod) 
účast na festivalu FESTNEFEST   (Jaroměř) 
 
 
4.2.6   Přehled hospodaření projektu: 

 
Příjmy (zdroj)                          
  
MPSV 300.000,- 
Město Náchod 20.000,- 
KÚ KHK 70.000,- 
Nadace Vodafone         
(V POHO) 

75.160,- 

Vlastní příjmy 102.448,- 
Dary 1.200,- 
Celkem 568.808,- 
   
 
Náklady 
 
Materiál 6.950,- 
Energie  30.949,- 
Služby  6.089,- 
Nájemné  19.400,- 
Zboží  47.891,- 
Mzdy vč. pojištění 499.560,- 
Celkem 610.839,- 
 
Hospodářský výsledek - 42.031,-Kč 
 
 
Nadace Vodafone podpořila projekt Psychologické 
ochutnávky. 
 

 



 

5. Poděkování 

 

Vážíme si toho, že mezi námi jsou ještě lidé, kteří 

pomáhají. Děkujeme všem přátelům                             

a příznivcům sdružení DOKOŘÁN, kteří v roce 

2008 podpořili naši činnost a pomohli finančně, 

organizačně, věcně nebo jakkoli jinak. 

Našimi podporovateli a donátory, kterým 

děkujeme jmenovitě, jsou (v abecedním pořadí): 

 

Barva Jaroslav 

Ducháčová Hanka 

Hejzlar Jindřich 

Ježková Jitka 

Kejzlar Jan 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Maněna Karel 

Město Náchod 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Nývltová Pavla 

Sudek Milan 

Tejchmanová Lucie 

ZŠ v Náchodě 

ZUŠ Police n/M 
 

Nejmenovitě děkujeme členské základně a všem, 

kteří obohatili činnost klubů. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Vydalo 
 

DOKOŘÁN 
občanské sdružení 

 
Komenského 577 

Náchod 
 

tel. 491 422 386 
777 992 258 

 
dokoran@dokoran.eu 

 
www.dokoran.eu 

 
 

v roce 2009 
 
 


