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1. Úvodní slovo
Rok 2011 byl v Dokořánu ve znamení personálních změn. Týkaly se především Alternativního čajového klubu Poklop, kde došlo 
ke změně na postu vedoucího pracovníka, a tým čajovníků byl obohacen o řadu nových tváří. Poklop nabídl řadu vynikajících 
hudebních, divadelních, literárních a výtvarných večerů a těší mě, že se stále najde dostatek lidí, kteří věnují svůj čas neziskové 
organizaci a občanům Náchoda a podporují alternativní kulturu.  

Archa si upevnila svoji pozici na poli realizátorů sociální prevence v našem městě. Došlo také k rozšíření jejích řad, a sice o dvě 
dobrovolnice. Jejich pomoc jsme využili v projektu doučování a při realizaci volnočasových aktivit. 

Velkou radost mám ze skutečnosti, že se podařilo zajistit dostatek fi nancí na plynulý a stabilní provoz obou našich pracovišť i přes 
neustále proklamované období krize. Díky tomu úspěšně a kvalitně naplňujeme poslání a cíle našeho sdružení a nemuseli jsme, 
jako jiné neziskovky, omezovat provoz či dokonce provozovny zavírat. 

Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, příznivcům a donátorům a těším se na příští jubilejní patnáctý rok „Dokořán“. 

Michaela Exnerová, statutární zástupce



2. Cíl a poslání organizace
Dokořán, o.s. je nestátní nezisková organizace. Základním cílem 
všech jeho činností je zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny 
předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologic-
kých jevů.

Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace 
volnočasových programů a provázení dětí a mládeže obdobímdospívání 
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 1997, kdy se oddělilo od Sdružení rodičů a přátel Déčka a vydalo se svou 
vlastní cestou. Otevřelo v Náchodě dvě pracoviště – Poklop a Archu.

Hlavní myšlenkou Alternativního klubu Poklop byla nabídka aktivit pro volný čas, realizaci vlastních nápadů a zájmů a možnost dalšího 
vzdělávání především pro studenty. Dnes je tento program navíc obohacen o umělecká vystoupení profesionálních umělců a určen 
samozřejmě široké veřejnosti.

Ve stejném roce zahájila provoz i Archa, tehdy jako Kontaktní a krizové centrum, které doplnilo sociální sít okresu Náchod o zařízení 
anonymní sociální a psychologické pomoci, vytvořilo zázemí pro terénní sociální práci (streetwork) a zázemí pro zásahy v krizových 
situacích. V r. 2003 se činnost Archy přetvořila na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Za 14 let své existence uskutečnilo Dokořán mnoho programů v oblasti sociální, kulturní i výchovně vzdělávací a provozování Archy 
a Poklopu se stalo stěžejní činností. 

 
NZDM Archa

Zahájení činnosti: 1. 9. 2003
Adresa: Komenského 577, 547 01 Náchod 
Tel.: 491 422 386 
mobil: 774 929 182
e-mail: archa@dokoran.eu
www.dokoran.eu

Alternativní čajový klub Poklop 

Zahájení činnosti: říjen 1997
Adresa: Zámecká 243, 547 01 Náchod   
mobil: 777 99 22 58
e-mail : zdarska@dokoran.eu
www.dokoran.eu 



4.1.2 Veřejný závazek

Posláním nízkoprahového zařízení Archa je nabízet dětem a mladým lidem z Nácho-
da 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 jakéko-
li 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. 

4.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa

4.1.1 Co nového v Arše?

Rok 2011 plula Archa v klidných vodách. Posílili jsme personální kapacitu o dvě 
dobrovolnice, které jsme získali díky projektu Občanského poradenského střediska. 
V červenci byla Archa zavřená z důvodu rekonstrukce elektřiny a topení a výmalby 
celého objektu, kterou zajistilo a zaplatilo Město Náchod. V říjnu a v prosinci jsme 
uspořádali dvě akce určené pro širokou veřejnost – Den otevřených dveří a tradiční 
vánoční besídku. 



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

Dlouhodobé cíle

• program doučování a školní přípravy pro děti z Náchoda a okolí 
• pravidelný týdenní program kvalitních 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 kvalifi kace všech pracovníků 
• program primární prevence pro základní školy

Nejčastější oblasti problémů, které s klienty řešíme: 

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 o sociálních službách registrováno jako poskytovatel služeb sociální prevence 
(reg. č. 9866065) a má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Otevřeno máme v tyto dny:

PO 1330–1800

ÚT 1500–2000

ST 1300–1500 (vyhrazeno pouze pro doučování)
ČT 1330–1800

PÁ     1230–1600

4.1.3 Personální obsazení

Bc. Michaela Exnerová – vedoucí, soc. pracovnice
Jan Vajsar, Dis – sociální pracovník
Mgr. Aneta Žďárská – soc. pracovnice
Jana Dohnalová – dobrovolnice
Vítek Hynek – dobrovolník  
Jana Prousková – dobrovolnice



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.

4.1.5 Projekty

Učení je hra!
Projekt se stal pilířem činnosti Archy, a proto byl úspěšně realizován i v roce 2011. Jeho cílem bylo nabídnout dětem a mládeži z Náchoda 
a okolí prostor pro školní přípravu, doučování a řešení dalších problémů spojených se školou. 

Hlavními projektovými aktivitami byly doučování v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodopis, zeměpis, vlastivěda, 
čtení a PC kroužek. Tyto aktivity pomáhaly dětem lépe zvládat školní výuku, zvyšovat počítačovou gramotnost a celkově se osobnostně 
rozvíjet. Probíhalo také tzv. projektové učení, jehož náplní byly zeměpisně, literárně, hudebně, přírodovědně, historicky a společensky 
směrované soutěže. 

Novinkou v projektu se stalo poradenství pro žáky, kteří opouštěli základní školu a potřebovali pomoci s výběrem středního odborného 
učiliště nebo střední školy. Tato aktivita našla u zapojených žáků velký ohlas.



Pokračovala také spolupráce s pedagogy ze Základní školy Komenského Náchod, od kterých byl zaznamenán pozitivní ohlas na pro-
jekt, 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 215.000,- a sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti „Pomozte dětem!“ částkou 226.865,-.

Do tohoto projektu se zapojilo 67 dětí.

Cesta za poznáním
Projekt reagoval na potřeby 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. Dalším cílem bylo vytvořit prostor pro jejich vlastní nápady a tím je také naučit zodpovědnosti. 
V rámci projekt se uskutečnilo osm jednodenních výletů, jeden týdenní pobyt v Olešnici v Orlických horách. Po celý rok probíhaly výt-
varné dílny. 
Do projektu se zapojilo 81 dětí.

Primární prevence na ZŠ
Již pátým rokem probíhá na II. stupních základních škol v Náchodě program primární prevence. V roce 2011 jsme obohatili besedy o dvě 
nové oblasti a naše nabídka tedy obsahuje tato témata: drogy, alkohol, sebepoškozování, bezpečný sexuální život. 
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 2011 se do programu zapojily ZŠ Komenského, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Plhov, uspořádali jsme 22 besed, které absolvovalo cel-
kem 450 žáků. 



4.1.6 Statistika využití služeb

počet klientů/zájemců o službu: 107
počet kontaktů: 3852
počet nových klientů: 54
průměrná denní návštěvnost: 17 osob

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

doučování  746
individuální rozhovor 629
práce s počítačem 257
preventivní programy pro ZŠ  22
počet žáků na besedách 450
podpora vlastních aktivit klientů  329
jednání s institucí ve prospěch klienta  63
práce s osobami blízkými 70
práce se skupinou   54
situační intervence  75
akce konané mimo klub 358
doprovod 13
využití volnočasového programu  1081

Počet otevíracích dnů:  221



4.1.7 Akce NZDM Archa 2011
(výběr  nejzajímavějších aktivit z volnočasového programu) 

leden
běžky s Archou

únor 
karneval

březen
výtvarná dílna – zdobení chodby Archy

duben 
výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

květen 
beseda „bezpečný sex“
Bambiriáda

červen 
fotbalový turnaj v Jaroměři
Světový den afrického dítěte

červenec 
5 denní pobyt v Olešnici v Orlických horách

srpen
výlet na kolech do Babiččina údolí
výlet do Lanového centra v Adršpachu

září 
výlet na bruslích

říjen 
den otevřených dveří

listopad
začátek natáčení fi lmu proti násilí
každý pátek tělocvična

prosinec 
beseda – den o zubech
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). Nabídkou aktivní spolupráce na tvorbě programů klubu získávají jejich účastníci možnost přijmout zodpovědnost 
za přípravu vlastní akce. Program Poklopu je tak obohacován o koncerty, výstavy, promítání fotografi í a besedy.

Poklop funguje v běžném provozu jako čajovna. 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 Co nového v Poklopu?

Novým vedoucím Poklopu je od září 2011 Mgr. Aneta Žďárská, která tuto funkci vykonává jako dobrovolník. Kulturní program Poklopu 
realizuje už od října 2010. 

Léto bylo pro Poklop velice tiché, protože byl pro veřejnost uzavřen celý areál SVČ Déčko. Teprve po prázdninách nabral Poklop nový 
dech a v půlce září se rozjel znovu. Novinkou byl především personální systém. Otevřeno bylo 5x týdně a střídalo se tu 6 pracovníků 
– dobrovolníků. 

Zapracovali jsme také na propagaci čajovny. Informace o dění v Poklopu byly k vidění a slyšení v Náchodském zpravodaji, v Náchod-
ském deníku, v Náchodské TV, v městském rozhlase, na webu města Náchoda, v Mf Dnes, na webu Dokořán a facebookovém profi lu 
Poklopu. 

Zahájili jsme spolupráci s Náchodským fotoklubem, se ZUŠ Dobruška, ZUŠ Náchod, s Jiráskovým Gymnáziem Náchod a s organizací 
Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět. 

Všem pracovníkům, návštěvníkům a příznivcům Poklopu patří velký dík za chuť „otevírat“ Poklop! 

4.2.2 Personální obsazení

Ondřej Hartman – vedoucí klubu (do 31. 7. 2011, HPP)
Aneta Žďárská – vedoucí klubu (od 1. 9. 2011, dobrovolník)

Veronika Bělinová – DPP 
Ondřej Hartman – dobrovolník 
Vojta Houska – dobrovolník 
Karel Maněna – dobrovolník, od 1. 10. DPP 

Pavla Nývltová – dobrovolník 
Aneta Podstavcová – DPP 
Dagmar Šrůtková – DPP 



4.2.3 Provozní doba 

Po  17 – 21
St  17 – 21 
Čt  17 – 21
Pá  17 – 21  
So  17 – 21 (pouze do června 2011)
Štědrý den 19 - 03 (každoročně)

Mimořádně otevíráme na žádost návštěvníků i v jiných 
dnech (oslavy, třídní srazy atd).

4.2.4 Nabídka služeb
koncerty

výstavy

divadla

autorská čtení

Wi Fi (internet zdarma)

nealkoholový čajový bar

informační servis

knihovna

stolní deskové hry 

oslavy, srazy



4.2.5 Akce klubu Poklop 2011

Výstavy

leden   Homosexuální (fotografi e), Štěpán Landa

únor    Golfová nálada (fotografi e), Martina Anderlová

březen    Výběr prací žáků ZUŠ Dobruška

duben   Chřestový salát (linoryty fotografi e, dřevořezy, textilní 
   loutky, prostorové objekty a netradiční textilní šperky), 
   11 absolventek Katedry výtvarné výchovy 
   na Palackého Univerzitě v Olomouci

červen - červenec  Chvilka u zdi (fotografi e), Viktor Jelínek

říjen - listopad   Plechovkografi e (fotografi e), Petr Šulc

prosinec - leden  Experimentální poezie, Martin Černer, slavnostní 

   zakončení 28. 1. 2012

Koncerty 

leden   Ondřej Smeykal + Miloš Dvořáček

březen   Pavel Rohlena

duben   Čabraka

květen   4leaf

říjen   Václav Koubek

listopad    Secret Sakra

prosinec   Jelení loje, BohadloBand



Jazz Jamsession

Setkávání profesionálních hudebníků, pedagogů ze ZUŠ, členů místních jazzových kapel 
a milovníků jazzové hudby.

Probíhalo 1x měsíčně. 

Filmové večery

Promítej i Ty! fi lmy z festivalu o lidských právech Jeden Svět 2011
leden: Já, moje romská rodina a Woody Allen
 Anna v přední linii
 Kimčongílie
 Zemřít ukamenováním
únor: Hlad
 Barmský VJ

Autorské čtení

18. 11. 2011 Petr Borkovec, Náchodské dny poezie



5. Přehled hospodaření DOKOŘÁN o.s.

Náklady

Materiál (501) 126.779,-

Energie (502)           112.915,79,-

Opravy a udržování (511)               3.286,80,-

Jízdné, ubytování (512)                  15.251,-

Náklady na reprezentaci (513)                       117,-

Služby (518)           173.138,89,-

Osobní náklady (521, 524, 527) 966.977,-

Odpisy (551)    22.692,-

Pokuty, penále (542)      2.433,-

Úroky (562)    107,56,-

Ostatní provozní náklady (548)       -0,24,-

Poskytnuté příspěvky (580)      1.990,-

Celkem        1,425.687,80,-

Příjmy (zdroj)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 180.000,-

Město Náchod 150.000,-

MPSV 370.000,-

MŠMT 395.000,-

NROS a Česká televize – Pomozte dětem! 198.971,-

Vlastní příjmy    98.804,-

Dary    11.550,-

Členské příspěvky         900,-

Úroky        9,13,-

Celkem        1,405.234,13,-

Hospodářský výsledek: - 20.453,67,-Kč



6. Poděkování
Děkujeme všem přátelům a příznivcům sdružení DOKOŘÁN, kteří v roce 2011 podpořili naši činnost a pomohli fi nančně, organizačně 
či věcně a také děkujeme všem organizacím a institucím za odbornou spolupráci. 

Jmenovitě děkujeme (v abecedním pořadí):

Bělinová Veronika
Bořková Dagmar
Bořková Iva
Česká asociace streetwork
Člověk v tísni – Jeden svět
Dohnalová Jana
Ferdinandová Žaneta
Ferdinand Pavel
Fotoklub Náchod
Hartman Ondřej
Houska Vojtěch
Hynek Vítek
Jiráskovo gymnázium
Macura Štěpán
Maněna Karel
MUDr. Daniel Blažek
Náchodský Swing

Nývltová Pavla
Odbor sociálních věcí MěÚ Náchod
OPS dobrovolnická kancelář
Podstavcová Aneta
Pracovní skupina NZDM Hradeckého kraje
Prousková Jana
SOŠ sociální Náchod
SVČ Déčko
Šnajdrová Militká Karin
Šrůtková Dagmar
Tým pro mládež
Zelená Eva
ZŠ Josefa Zemana Náchod
ZŠ Náchod, Komenského
ZŠ Náchod – Plhov
ZŠ T. G. Masaryka Náchod
Žďárský Aleš
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