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1. 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. 

 

2. Struktura občanského sdružení Dokořán 

Statutární zástupce sdružení: 

Bc. Michaela Exnerová 

 

Výkonný výbor sdružení (v abecedním pořadí): 

Bc. Michaela Exnerová 

Mgr. Martina Koubková 

Mgr. Karin Šnajdrová Militká 

Mgr. Aneta Žďárská 

 

Revizní komise: 

Jindřich Hejzlar 

Michal Daks 

 

3. 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.  

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

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 v roce 1997 

Adresa: Zámecká 243, 547 01 Náchod    

mobil: 777 99 22 58 

e-mail : zdarska@dokoran.eu 

www.dokoran.eu 

mailto:archa@dokoran.eu
http://www.dokoran.eu/
mailto:zdarska@dokoran.eu
http://www.dokoran.eu/


4.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa 
 

4.1.1 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 jsou poskytovány 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 při tom 

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 o sociálních službách registrováno jako poskytovatel 

služeb sociální prevence (reg. č. 9866065) a má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

 

Otevřeno bylo v tyto dny: 

PO 13:30–18  

ÚT 15–20 

ST 13–15  

ČT 13:30–18 

PÁ     12:30–16 
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4.1.2 Personální obsazení 

Bc. Michaela Exnerová – vedoucí, soc. pracovnice 

Jan Vajsar, Dis – sociální pracovník 

Mgr. Aneta Žďárská – soc. pracovnice (do 31. 12. 2012) 

Jana Dohnalová – dobrovolnice 

Jana Prousková – dobrovolnice 

Vítek Hynek – dobrovolník  

 

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. 

Archa dále nabízí pravidelný program volnočasových aktivit. 

 

 

4.1.4 Projekty 

Učení je hra! 

Projekt probíhal po celý rok 2012 a stal se stěžejní službou Archy. Hlavním cílem projektu je podpora 

rovných příležitostí a pomoc v oblasti mimoškolního vzdělávání romským dětem a mládeži z 

Náchodska ve věku od 10 do 18 let z rodin ohrožených sociálně - kulturním vyloučením. 

V rámci projektu probíhalo pravidelné doučování, výuka práce na počítači potřebná nejen pro školní 

povinnosti ale také pro hledání zaměstnání. Pracovníci projektu poskytovali podporu a informace 

dětem při přechodu na střední stupeň vzdělávání a v neposlední řadě se podařilo rozvíjet efektivní 

spolupráci s pedagogy základních škol. Mezi další osoby zapojené do projektu byli rodiče některých 

dětí.  

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti 

romské menšiny a za podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Do tohoto projektu se zapojilo 68 dětí. 

 

 

Cesta za poznáním 

Hlavním cílem projektu bylo realizovat pravidelný program volnočasových aktivit, které mají za cíl 

všestranný rozvoj osobnosti romských dětí a mládeže, minimalizovat zdravotní a sociální rizika 

související se způsobem života dětí a dospívajících, zvýšit jejich sociální schopnosti a dovednosti a 

umožnit jim smysluplné trávení volného času.  

V rámci projektu se uskutečnilo 6 jednodenních výjezdních akcí, jeden týdenní pobyt v Olešnici 

v Orlických horách a po celý rok probíhaly sportovní aktivity a výtvarné dílny. Velký ohlas mělo 

pravidelné pořádání tanečního a pohybového kroužku, který si organizovaly samy děti.   

Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Do projektu se zapojilo 74 dětí. 

 

 

 



6 

 

Primární prevence 

Již pátým rokem pak probíhaly na II. stupních základních škol v Náchodě besedy na stále aktuální 

témata: drogy, alkohol, sebepoškozování, bezpečný sexuální život.  

V roce 2012 se do programu zapojily ZŠ Komenského, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Plhov, ZŠ J. Zemana, 

Academia Mercurii a SOŠ sociální. Uspořádali jsme 13 besed, které absolvovalo celkem 226 žáků a 

studentů.  

Program tematických besed se v tomto roce rozšířil i na setkávání s veřejností nebo se studenty 

středních škol. Konal se nejen v Arše, ale také v Poklopu. Uspořádali jsme tak speciální beseda přímo 

pro klienty služby Archa s šéfredaktorem Náchodského deníku Pavlem Bednářem a veřejnou diskuzi 

na téma dobrovolnictví. 

    

4.1.5 Statistika využití služeb 

počet klientů/zájemců o službu: 150 

počet kontaktů: 4178 

počet nových klientů: 42 

průměrná denní návštěvnost: 17 osob 

 

Využití sociálních služeb:               
 

(číslo uvádí, kolikrát byla daná služba klienty využita)  

doučování     467 

individuální rozhovor    588 

práce s počítačem   261 

preventivní programy, besedy    14 

počet účastníků na besedách  238 

podpora vlastních aktivit klientů  311 

jednání s institucí ve prospěch klienta 63 

práce s osobami blízkými    50 

práce se skupinou     111 

situační intervence      52 

akce konané mimo klub  339 

doprovod      34 

 

Počet otevíracích dnů: 250 

 

 

4.1.6 Akce NZDM Archa 2012 
(výběr nejzajímavějších aktivit z preventivního volnočasového programu)  

leden 

natáčení filmu proti násilí 

velká soutěž síly a obratnosti 

únor  

beseda – učíme se točit film 

měsíc vědomostních soutěží 

březen 

premiéra filmů klientů „Vzpoura gangů“ 

turnaj stolní tenis 
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duben  

turnaj v přehazované v Josefově 

promítání filmu „My děti ze stanice ZOO“ (protidrogová prevence) 

květen  

turnaj v kuželkách 

Bambiriáda 

červen  
fotbalový turnaj Archacup I. ročník 

fotbalový turnaj v Jaroměři 

červenec  

5denní pobyt v Olešnici v Orlických horách 

srpen 

výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 

výlet do Lanového centra v Adršpachu a na koupaliště v Teplicích 

září  

nohejbalový turnaj 

každý pátek kytara s Davidem Fiedlerem 

říjen  

návštěva plaveckého bazénu 

každý pátek kytarový kroužek 

listopad 

každý pátek kytarový kroužek 

karneval 

prosinec  

beseda s šéfredaktorem Náchodského deníku 

každý pátek kytarový kroužek 

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 

Aneta Žďárská – vedoucí klubu (dobrovolník) 

Veronika Bělinová – DPP  

Ondřej Hartman – dobrovolník  

Karel Maněna – DPP  

Pavla Nývltová – DPP 

Aneta Podstavcová – DPP  

Dagmar Šrůtková – DPP  
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4.2.2 Provozní doba  

Po         17 – 21 

St  17 – 21  

Čt                    17 – 21 

Pá                    17 – 21   

So   17 – 21 (od září zavřeno) 

Štědrý den      19 - 03 (každoročně) 

Mimořádně otevíráme na žádost návštěvníků i v jiných dnech (oslavy narozenin atd). 

 

 

4.2.3 Nabídka služeb 

Stálé služby 

koncerty 

výstavy 

autorská čtení 

Wi Fi (internet zdarma) 

nealkoholový čajový bar 

informační servis 

knihovna 

stolní deskové hry 

 

 

4.2.4 Akce klubu Poklop 2012 

Výstavy 

prosinec, leden Experimentální poezie, Martin Černer, slavnostní zakončení 28. 1. 2012 

leden   Výlety na jiné planety (fotografie), Tomáš Šimek 

duben   Základní umělecká škola Dobruška-výběr 

květen   Fotoklub Náchod-Prima sezóna  

květen, červen  Něco málo ze šuplíku (fotografie), Roman Unger,  

červen, červenec Souřadnice: 50°4´37,5* s.š., 14°28´39*v.d. (ilustrace, hlubotisky, linoryty, 

perokresby, malby), studentky VOŠ Václava Hollara Praha 

říjen - prosinec Z rodinného šuplíku (fotografie, počítačová grafika, kreseby a film), David 

Švorčík a jeho potomci 

 

Koncerty  

20. 1. 6 na chodníku 

02. 3. Brownies: Pavel Rohlena + Annamária d´almeida 

20. 4. Edgar´s hair (holandská kapela) 

27. 4. Sylvie Krobová 

11. 5. Jiří Dědeček 

04. 5.   Pěvecké vystoupení klientek NZDM Archa (Diana Demeterová, Klaudie Šarajová) 

18. 5.   Monochrome puzzle 

25. 5. Eva Henychová 

15. 9.   15. VÝROČÍ DOKOŘÁN, o.s. dobročinný večírek 

 Diana Demeterová, BohadloBand,  Jam Defect,  Rozpolcená Osobnost 

 Čilágos,  Divadlo Geisslers Hofcomoedianten 

14. 12. Kieslowski 

21. 12. BohadloBand 
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Jazz Jam session 

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

jazzové hudby. 

Probíhalo od ledna do června jednu neděli v měsíci.  

 

Divadlo 

22. 2.  iDolls, Divadlo DNO  

 

Filmové večery 

Promítej i Ty! filmy z festivalu o lidských právech Jeden Svět 2011 

4. 1.   Krev v mobilech 

11. 1. Zločinci podle zákona 

18. 1. Manželka za 50 ovcí 

25. 1. Vnoučata kubánské revoluce 

1. 2.  Solartaxi 

8. 2.  Šitkredit 

 

Autorské čtení 

16. 6. Vladimir Benderski, Tucet (Deset deka festival) 

23. 11. Přechodná dramata, dvojice Petra Hrušky a Martina Stöhra (Dny poezie) 

 

Besedy pro školy s promítáním filmů o lidských právech: 

16. 1.  Academia Mercurii – Krev v mobilech, info o Dokořán 

26. 1.  Academia Mercurii – Manželka za 50 ovcí, info o Dokořán 

30. 1.  Academia Mercurii – Šitkredit, info o Dokořán 

 

Besedy 

5. 4.   Beseda a promítání fotek – Cestování po Španělsku a Maroku (skálolezectví) 

Petr Třeštík  

12. 4.   Beseda o dobrovolnictví – Bc. Šárka Sofie Brodská (Občanské poradenské středisko) Mgr. 

Olga Landová (Městský úřad Náchod), Ing. Ludmila Pohanková (SVČ Déčko) 

 

Další akce 

12. 5.  Férová snídaně - oslava světového dne Faire trade (pořádalo SVČ Déčko) 

15. 6. – 16. 6.   Poklop na Festivalu milostné poezie - NA DRUHÉM BŘEHU ROZKOŠE, Šonov u 

Nového Města nad Metují 

30. 6.  Degustace čajů ve spolupráci s Čajovnou u Bílého draka Hronov 

 

 

V roce 2012 navštívilo Poklop 1587 osob. 
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5. Přehled hospodaření DOKOŘÁN o.s. 

Příjmy (zdroj)                          

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 198 000,00 Kč

Město Náchod 151 000,00 Kč

Ministerstvo práce a soc. věcí 352 000,00 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 228 554,00 Kč

Úřad vlády 350 000,00 Kč

Vlastní příjmy 102 364,00 Kč

Dary, nadace 17 200,00 Kč

Členské příspěvky 2 400,00 Kč

Úroky 12,84 Kč

Celkem 1 401 530,84 Kč  
 

 

Výdaje 

501 Materiál 33 750,00 Kč

502 Energie 111 492,24 Kč

504 Prodané zboží 23 751,00 Kč

511 Opravy a udržování 9 909,00 Kč

512 Jízdné, ubytování 10 198,00 Kč

518 Služby 190 009,10 Kč

521, 524 Osobní náklady 996 412,00 Kč

542 Pokuty, penále 400,00 Kč

527 Zák. soc. náklady 3 111,00 Kč

548 Ostatní provozní náklady -0,55 Kč

580 Poskytnuté příspěvky 1 990,00 Kč

568 Ostatní fin. Náklady 2 583,50 Kč

551 Odpisy 17 671,00 Kč

Celkem 1 401 276,29 Kč  
 

 

Hospodářský výsledek: 254,55 ,-Kč 
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6. Poděkování 

Děkujeme všem přátelům a příznivcům sdružení DOKOŘÁN, kteří v roce 2012 podpořili naši 

činnost a pomohli finančně, 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 

Geisslers Hofcomoedianten 

Hartman Ondřej 

Hynek Vítek 

Jam Defect 

Jiráskovo gymnázium 

Killar Aleš 

Macura Štěpán 

Maněna Karel 

Pracovní skupina NZDM Hradeckého kraje 

Novák Michal 

Nývltová Pavla 

Odbor sociálních věcí MěÚ Náchod 

OPS dobrovolnická kancelář 

ZŠ Josefa Zemana Náchod 

ZŠ Náchod, Komenského 

ZŠ Náchod – Plhov 

ZŠ T. G. Masaryka Náchod 

Podstavcová Aneta 

Prousková Jana 

SOŠ sociální Náchod 

SVČ Déčko 

Šnajdrová Militká Karin 

Zelená Eva 

Žďárský Aleš 

 

DONÁTOŘI A SPONZOŘI (v abecedním pořadí): 

Beránek Náchod a.s. 

FG Forrest 

Ježková Jitka 

JHP Computers 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Město Náchod 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Nadační fond Petra Pakosty 

Náchodský Swing 

Skřipská Zdeňka  

Správce budov 

Trees 

Úřad vlády ČR
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