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1. Úvodní slovo
Rok 2010 znamenal pro naše sdružení změnu v jeho vedení – Výkonný výbor získal dvě nové členky Žanetu
Ferdinandovou a Anetu Žďárskou a novým statutárním zástupcem byla zvolena Michaela Exnerová. Změny
dostála také revizní komise, jejími členy jsou nyní Jindřich Hejzlar a Vojtěch Houska. Tímto děkuji všem
bývalým členům výboru i komise za jejich práci pro sdružení a přeju jim mnoho profesních i osobních úspěchů.
V Poklopu se opět rozjel program zajímavých výstav, promítání a koncertů a obnovil se tak smysl čajovny
jakožto významného náchodského kulturního stánku. Otázkou však i nadále zůstává, zda se najde dostatečný
počet alternativních občanů, kteří naši snahu ocení a dají Poklopu přednost před televizí a nakupováním
v supermarketech. Nezbývá než propagovat a doufat.
Archa už třetím rokem realizovala projekt doučování pro náchodské děti a mládež a podařilo se získat
na něj finanční prostředky ze sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti
„Pomozte dětem!“, z něhož bude doučování částečně financováno i v roce 2011.
Práce v neziskové organizaci mě naučila radovat se z drobných úspěchů, takže mám radost i z klidného
průběhu roku 2010. Veliký dík patří všem zaměstnancům za jejich loajalitu a vytrvalost a děkuji také všem
dobrovolníkům a dárcům, kterých naštěstí přibylo.
A tak podle hesla „Počítej s horším, doufej v lepší!“ jedeme dál, optimisticky a dokořán.
Michaela Exnerová, 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:
Bc. Michaela Exnerová
Výkonný výbor sdružení (v abecedním pořadí):
Bc. Michaela Exnerová
Bc. Žaneta Ferdinandová
Mgr. Aneta Žďárská
Revizní komise:
Jindřich Hejzlar
Ing. Vojtěch Houska

4. Historie sdružení
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: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ARCHA a Alternativního klubu pro mládež
POKLOP.
NZDM Archa
Zahájení činnosti: 1. 9. 2003
Adresa: Komenského 577, 547 01 Náchod
Tel.: 491 422 386
mobil: 774 929 182, 777 99 22 58
e-mail: archa@dokoran.eu
www.dokoran.eu

Alternativní čajový klub Poklop
Zahájení činnosti v roce 1997
Adresa: Zámecká 243, 547 01 Náchod
mobil: 604 455 014
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 2010 byl ve znamení klidu. Cestu do Archy si našlo 43 nových dětí
a po celý rok opět probíhal projekt Učení je hra!, který pomáhal s přípravou
do školy. Jeho služeb využilo celkem 58 dětí.
Naši brejkaři se se svým vystoupením zúčastnili nejen Bambiriády,
ale také festivalu „Ty smradi taky něco uměj!“ v České Skalici.
Archa se stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

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 nebo ohrožené sociálním vyloučením
nevyužívají standardní nabídku volnočasových organizací

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.
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 Sb., o sociálních službách registrováno jako poskytovatel
služeb sociální prevence (reg. č. 9866065) a zároveň má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Otevřeno máme v tyto dny:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

1330–1800
1500–2000
1300–1500 (vyhrazeno pouze pro doučování)
1330–1800
1230–1600

4.1.3 Personální obsazení
Bc. Michaela Exnerová – vedoucí, soc. pracovnice
Jan Vajsar, Dis – sociální pracovník
Mgr. Aneta Žďárská – soc. pracovnice

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, PC kroužek, 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!
Po celý rok byl v klubu Archa opět 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 jazyk,
přírodopis, zeměpis, čtení a PC kroužek. Tyto aktivity pomáhaly dětem lépe zvládat školní výuku, zvyšovat
počítačovou gramotnost a celkově se osobnostně rozvíjet. Nově přibyla také pomoc s přípravou na opravné
zkoušky, které absolvovaly děti na konci prázdnin. Probíhalo také tzv. projektové učení, jehož náplní byly
zeměpisně, literárně, hudebně, přírodovědně, historicky a společensky směrované soutěže.

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 podpořila Rada vlády pro záležitosti romské
menšiny částkou 213.000,- a sbírkový projekt České
televize a Nadace rozvoje občanské společnosti
„Pomozte dětem!“ částkou 226.865,-.
Do tohoto projektu se zapojilo 58 dětí.
Cesta za poznáním
Projekt reagoval na potřeby romských dětí pocházející ze sociálně vyloučených lokalit města Náchoda.
Nabídl jim místo, kde mohly kvalitně trávit svůj volný čas, naučit se novým věcem, objevit a rozvíjet své
sebevědomí, dovednosti a získat nové kamarády a zúčastnit se výletů a letních táborů. Chce vytvořit prostor
jejich pro vlastní nápady a tím je také naučit zodpovědnosti.
Cílem projektu Cesta za poznáním bylo vytvořit tvůrčí podnětné prostředí a pomoci zvládnout nelehké období
dospívání. V rámci projekt se uskutečnilo pět jednodenních výletů, jeden týdenní pobyt v chatovém táboře
ve Zdoňově u Adršpachu a po celý rok probíhaly výtvarné dílny.
Do projektu se zapojilo 72 dětí.

Protidrogová prevence na ZŠ
Již čtvrtým 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 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 2010 se do programu zapojily ZŠ Komenského, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Plhov a ZŠ J. Zemana,
uspořádali jsme 19 besed.
4.1.6 Statistika využití služeb
počet klientů:

105

počet kontaktů:

3340

počet nových klientů:

43

průměrná denní návštěvnost:

15 osob

Využití sociálních služeb:
(číslo uvádí, kolikrát byla daná služba klienty využita)

doučování

732

individuální rozhovor

637

preventivní programy pro ZŠ

421

podpora vlastních aktivit klientů

242

práce s osobami blízkými

66

práce se skupinou

62

situační intervence

43

jednání s institucí ve prospěch klienta

43

akce konané mimo klub

42

doprovod

40

beseda, přednáška

33

využití volnočasového programu

1297

4.1.7 Akce NZDM Archa 2010
(výběr nejzajímavějších aktivit z volnočasového
programu)

únor
běžky s Archou
duben
premiéra filmu Návrat Draků – film z
vlastní tvorby dětí
květen
vystoupení Šafrbreakers na festivalu „Ty
smradi taky něco uměj“ v České Skalici
červen
nohejbalový turnaj v Déčku v Náchodě
(pořádala Archa)
červenec
5denní pobyt v chatovém táboře ve
Zdoňově u Adršpachu
září
turnaj v přehazované v Jaroměři
říjen
výlet do Muzea romské kultury v Brně
prosinec
vánoční besídka

4.2 Alternativní čajový klub Poklop
Alternativní čajový klub Poklop je provozován jako kulturní a volnočasové zařízení poskytující prostor
především začínajícím a amatérským umělcům, kterým nabízí možnost předvést své nápady a zážitky
dalším lidem 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. Pravidelný program Poklopu je tak
obohacován o koncerty, výstavy, promítání fotografií a besedy.
Poklop funguje v běžném provozu jako čajovna (nabídka 30-ti druhů čaje). Za dobu své existence si vydobyl
místo na náchodském trhu “s posezením” a stal se tak alternativou podnikům komerčního typu (herny,
restaurace).
4.2.1 Personální obsazení
Ondřej Hartman – vedoucí klubu
Karel Maněna, Vojta Houska – dobrovolníci
4.2.2 Provozní doba
Po

1700 - 2100

Čt

1700 - 2100

Pá

1700 - 2100

So – Ne

1700 - 2200

Štědrý den

1900 - 300 (každoročně)

4.2.3 Nabídka služeb
Stálé služby

Pravidelné akce

Wi-Fi (internet zdarma)
nealkoholový čajový bar
informační servis
knihovna
tiskoviny
stolní deskové hry

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: 267 návštěv / nad 18 let: 1771 návštěv
4.2.5 Akce klubu Poklop 2010
Výstavy
Štěpán Landa – Homosexuální
(portrétní fotografie)
Jana Llamas, Magda Vintrová – Baletky
(dřevoryty, fotografie)

Hudební vystoupení
Annabase
Václav Koubek
Mário Bihári
Jazzová jamsession
(pravidelně 1x měsíčně)

Bubnovací jamsession
Mimořádné události
Izrael – promítání fotografií s cestopisnou přednáškou (Martina Koubková)
Přírodou Náchodska – komentované promítání autorských fotografií (Jan Ježek, Jaroslav Barva)
Jihovýchodní Asie – promítaní fotografií s cestopisnou přednáškou (Dominik Škoda)

5. Přehled hospodaření DOKOŘÁN o.s.
Náklady

Příjmy (zdroj)
MPSV

400.000,-

Materiál (501)

101.998,-

Město Náchod

120.000,-

Energie (502)

110.362,-

Komise pro prevenci kriminality

5.000,-

Opravy a udržování (511)

13.545,-

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

150.000,-

Jízdné, ubytování (512)

7.019,-

Úřad vlády ČR

213.000,-

Služby (518)

143.948,-

MŠMT

194.000,-

Osobní náklady (521,524, 527)

917.124,-

Vlastní příjmy

119.247,-

Odpisy (551)

Nadace

158.806,-

Ostatní pokuty, penále (542)

290,635,-

22.695,-

Dary

6.200,-

Poskytnuté příspěvky (580)

Členské příspěvky

1.400,-

Celkem

1,317.616,-

Hospodářský výsledek:

50.436,-Kč

Ostatní poskytované
Ostatní příjmy (úroky aj.)
Celkem

300,95,1,368.048,-

6. Poděkování
Vážíme si toho, že mezi námi jsou ještě lidé, kteří pomáhají. Děkujeme všem přátelům a příznivcům sdružení
DOKOŘÁN, kteří v roce 2010 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):
Ferdinandová Žaneta
Houska Vojtěch
Hynek Vítek
JHP Computers
Ježková Jitka
Kejzlar Jan
Komise pro prevenci kriminality
Maněna Karel
Město Náchod

nízkoprahová zařízení našeho kraje
Novák Michal
Odbor sociálních věcí MěÚ Náchod
paní učitelky ze ZŠ Komenského
SOŠ sociální Náchod
Sudek Milan
SVČ Déčko
Vachová Michaela

Nejmenovitě děkujeme členské základně a všem, kteří obohatili činnost klubů.
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