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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. Jen díky obrovskému nasazení a úsilí
všech pracovníků občanského sdružení Dokořán, se
nám podařilo naplňovat naše vize i v tomto „roce
finanční krize“, kdy logicky poklesla finanční
podpora ze strany příslušných ministerstev,
Krajského úřadu i města Náchoda. Můj obrovský
dík právě proto patři všem zaměstnancům Dokořán,
o.s. nejen za jejich svědomitou a obětavou práci, ale
především za to, že se nenechali znechutit a odradit
ekonomickou a společenskou situací uplynulého
roku. Mnoho pracovních i osobních 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
Revizní komise:
Mgr. Michaela Ježková
Mgr. Martina Švecová
4. Archa a Poklop
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

4.1.1 Co nového v Arše?
Rok 2009 byl pro Archu
úspěšný. Do týmu přibyla
nová sociální pracovnice
Aneta Žďárská. Po celý
rok probíhal projekt
Učení je hra!, který je
zaměřený na doučování
dětí a mládeže a více se o
něm dozvíte v sekci 4.1.5 Projekty.
Naši klienti se se svým breakovým vystoupením
zúčastnili Bambiriády, sklidili veliké ovace a poprvé
zakusili, jak chutná sláva a úspěch. Zdárně jsme
absolvovali inspekci sociálních služeb, po které
zůstane Arše vizitka dobré praxe nízkoprahové
služby. Kancelář i klubovny Archy byly vybaveny
novým nábytkem díky dotaci od Města Náchoda. A
došlo také na rozšíření služeb: program primární
prevence pro základní školy jsme obohatili o téma
alkohol a k radosti klientů jsme rozšířili otevírací
dobu o tři hodiny týdně.
4.1.2 Veřejný závazek
Posláním nízkoprahového zařízení Archa je nabízet
dětem a mladým lidem z Náchoda a okolí bezpečné
místo, kde mohou najít zábavu a prostor pro vlastní
aktivity, odbornou pomoc při řešení svých
problémů a podporu při využívání veřejných služeb.
Pomáháme našim klientům zvládnout období
dětství a dospívání a začlenit se do dění ve
společnosti.
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.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10 až
18 let z Náchoda a okolí:
- v obtížné životní situaci
- ohrožené sociálně patologickými jevy
- sociálně vyloučené
- nevyužívají standardní nabídku
volnočasových aktivit
Cíle
- program doučování a školní přípravy 5 dnů v
týdnu pro děti z Náchoda a okolí
- pravidelný týdenní program kvalitních a
zábavných volnočasových aktivit, podporovat
přitom vlastní nápady a nadání klientů
- propagace naší činnosti formou článků
v místních novinách, účastí na veřejných
akcích se zapojením klientů a uspořádáním
dne otevřených dveří
- prohloubení odborné kvalifikace všech
pracovníků
- program primární prevence pro základní školy
nabízející 4 tematické bloky
Nejčastější oblasti problémů: škola, vrstevnické,
partnerské či rodinné vztahy, volný čas, návykové
látky, hledání práce nebo brigády.
NZDM Archa se hlásí k těmto principům
poskytování sociálních služeb:
- poskytování služeb dle etického kodexu
sociálních pracovníků ČR
- respektování volby klientů
- individuální přístup ke každému klientovi
- zapojení klientů do tvorby obsahu i formy
služby
- vytvořit prostředí blízké cílové skupině
- služby jsou poskytovány anonymně, klienti je
využívají dobrovolně
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.
Otevřeno máme v tyto dny:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

13:30–18
15–20
13–15 (vyhrazeno pouze pro doučování)
13:30–18
13–16

4.1.3 Personální obsazení
Bc. Michaela Exnerová – vedoucí, soc. pracovnice
Jan Vajsar, Dis – sociální pracovník
Mgr. Aneta Žďárská – soc. pracovnice (od 9.3.)
4.1.4 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.
Archa
dále
nabízí
pravidelný
program
volnočasových aktivit.

4.1.5 Projekty
Učení je hra!
Od 1. ledna do 31. prosince byl v klubu Archa
realizován projekt „Učení je hra!“, který se
zaměřoval na mimoškolní vzdělávání převážně
romských dětí z Náchoda a okolí.
Hlavními projektovými aktivitami byly doučování
v předmětech český jazyk, matematika, anglický a
německý jazyk, přírodopis, zeměpis a čtení.
Sociální pracovníci dětem pomáhali také
s vypracováním domácích úkolů. Dalšími aktivitami
byly besedy s odborníky např. na téma sexualita
nebo pomoc drogově závislým. Probíhalo také tzv.
projektové učení, jehož náplní byly zeměpisně,
literárně, hudebně, přírodovědně, historicky a
společensky směrované soutěže. Uskutečnilo se pět
jednodenních výletů a jeden týdenní pobyt
v Broumovských stěnách.
Původně bylo plánováno, že se do projektu zapojí
20 dětí, zájem byl však větší a konečné číslo stouplo
na 30.
Podařilo se také navázat spolupráci s třídními
učitelkami ze Základní školy Komenského, od
kterých byl zaznamenán pozitivní ohlas na projekt,

děti byly podle nich do školy lépe připravené a
nebyly při vyučování tak pasivní.
Mezi další osoby zapojené do projektu byli rodiče
některých dětí.
Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy částkou 255.000,-.
Protidrogová prevence na ZŠ
Již třetím rokem probíhá na základních školách
v Náchodě program primární prevence za
spoluúčasti našeho sdružení. Program obsahuje 8
tematických bloků, Archa realizuje dva z nich –
protidrogový a nově protialkoholový.
Jedná se o interaktivní besedy pro sedmé a osmé
ročníky základních škol pod vedením proškolených
lektorů a jejich cílem je předat žákům informace o
dané problematice přístupnější formou nežli
přednáškou, tedy kombinací diskuse a hry.
V roce 2009 se do programu zapojily ZŠ
Komenského, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Plhov a ZŠ J.
Zemana.
4.1.6 Statistika využití služeb
počet klientů: 85
počet kontaktů: 2711
počet nových klientů: 52
průměrná denní návštěvnost: 15 osob
Využití sociálních služeb:
(číslo uvádí, kolikrát byla daná služba klienty využita)

doučování
preventivní programy pro ZŠ
individuální rozhovor
situační intervence
beseda, přednáška
podpora vlastních aktivit klientů
práce se skupinou
práce s osobami blízkými
jednání s další institucí
doprovod
akce konané mimo klub
využití volnočasového programu

469
362
257
52
25
251
42
38
17
11
137
1297

4.1.7 Akce NZDM Archa 2009
(přehled nejzajímavějších aktivit z volnočasového programu)

leden
turnaj v ručním hokeji
výtvarná dílna – malování na sklo

únor
výlet na Zámek v Náchodě
soutěž v malování komixů
březen
šipkovaná
malování totemů
turnaj v kroketu a kuželkách
duben
výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
sportovní odpoledne na Hamrech a v Déčku
pletení pomlázek
květen
výlet na atletický stadion do Nového Města n/M
výtvarná dílna – šperky z korálků
tematický den - Čína
červen
Bambiriáda – vystoupení klientů Archy
„Šafrbreakers“
výtvarná dílna – koláže
archalympiáda
červenec
5denní pobyt v Broumovských stěnách
beseda s lukostřelkyní na vozíku
batikování, malování na kameny
srpen
výroba korálků z keramické hlíny
3 týdny zavřeno: dovolené + malování klubu
září
den proti rasismu
tematický den - Egypt
říjen
turnaj ve florbalu
tematický den - Slovensko
listopad
jazykolamy
malé divadlo
prosinec
beseda s terénními pracovníky o.s. Laxus o drogách
výlet do Jaroměře
vánoční besídka

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.

4. Personální obsazení
Martin Švec – vedoucí pracovník (do 30. 4.)
Ondřej Hartman – pracovník s mládeží, vedoucí
klubu (od 1. 5.)
dobrovolníci (pomoc při zajišťování akcí)

4.2.2 Provozní doba
Po
Út
St
Čt
Pá
So – Ne
Štědrý den

17 - 21
(vyhrazeno pro filmový klub)
17 – 21
17 – 21
17 - 21
17 - 22
19 - 03
(každoročně)

4.2.3 Nabídka služeb
Stálé služby
Wi-Fi
nealkoholový čajový bar
informační servis
knihovna
tiskoviny
stolní deskové hry
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: 358 návštěvníků
nad 18 let: 2457 návštěvníků

4.2.5 Akce klubu Poklop 2009
Hudební vystoupení
„3 + 1“
Brnkačka (vystoupení soukromé hudební školy)
Jamming na bubny
Alaf
Čabraka
Výstavy
Jakub Plachý (malby)
Aneta Nývltová (koláže)
Mimořádné události
turnaj v „Člověče, nezlob se“
výroba šperků z kokosu (seminář)
bazárek oblečení pro mladé
Vánoce v POKLOPu
filmové večery (projekce)
účast na Bambiriádě (Náchod)
účast na festivalu FESTNEFEST (Jaroměř)

5. Přehled hospodaření DOKOŘÁN o.s.
Příjmy (zdroj)
MPSV

750.000,-

Město Náchod

150.000,-

Komise pro prevenci
kriminality

45.000,-

MŠMT

255.000,-

Vlastní příjmy

120.801,-

Dary

29.322,-

Členské příspěvky

200,-

Ostatní příjmy (úroky aj.) 180,Celkem

1 350.503,-

Náklady
Materiál

162.006,50,-

Energie

97.007,50,-

Opravy a udržování

1.309,-

Služby

122.047,-

Osobní náklady

976.779,-

Odpisy

24.112,-

Ostatní pokuty, penále

224,-

Celkem

1 359.373,-

Hospodářský výsledek

- 8.870,-Kč

Schodek rozpočtu byl kryt zůstatkem na účtu
z minulého roku.

6. Poděkování
Vážíme si toho, že mezi námi jsou ještě lidé, kteří
pomáhají.

Děkujeme

všem

přátelům

a

příznivcům sdružení DOKOŘÁN, kteří v roce
2009 podpořili naši činnost a pomohli finančně,
organizačně či věcně a také děkujeme všem
organizacím

a

institucím

za

odbornou

spolupráci.
Našimi

podporovateli

a

donátory,

kterým

děkujeme jmenovitě, jsou (v abecedním pořadí):

Barva Jaroslav
Csaszárová Žaneta
Hejzlar Jindřich
Houska Vojtěch
Ježková Jitka
Kejzlar Jan
Komise pro prevenci kriminality
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Kuncová Lenka
Maněna Karel
Město Náchod
Milíčův dům Jaroměř
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
nízkoprahová zařízení našeho kraje
Novák Michal
Nývltová Pavla
Odbor sociálních věcí MěÚ Náchod
okresní metodik prevence
paní učitelky ze ZŠ Komenského
SOŠ sociální Náchod
Sudek Milan
SVČ Déčko
terénní programy Laxus o.s.
tým lektorů primární prevence pro ZŠ
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 2010

