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1. Úvodní slovo 

 

Rok 2013 byl v Dokořánu ve znamení velkých změn. Týkaly se Archy, která přestala po téměř deseti 

letech být nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. Vyšli jsme vstříc poptávce občanů, škol a 

Krajského úřadu a přeměnili Archu na Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Po ročním 

působení hodnotíme tuto proměnu jako přínosnou a rádi budeme na této cestě pokračovat. 

S transformací služby souvisí také rozšíření působnosti do oblasti terénní práce, která se nám velmi 

osvědčila a spolu s programem doučování se stala pilířem naší práce. 

Druhá významná změna se týkala personálního obsazení Archy. Na konci roku 2012 se s námi po 

čtyřech letech rozloučila kolegyně Aneta Žďárská a v lednu 2013 obohatila náš tým sociálních 

pracovníků Michaela Rázková.  

Děkujeme všem za odbornou spolupráci, zejména Odboru sociálních věcí a školství a náchodským 

základním školám a také děkujeme všem donátorům, sympatizantům a dárcům za podporu nejen 

finanční. 

 

Michaela Pišlová, 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 

Michal Daks (od září 2013) 

Mgr. Martina Koubková 

Mgr. Karin Šnajdrová Militká (do září 2013) 

Mgr. Aneta Žďárská 

 

Revizní komise: 

Ondřej Hartman (od září 2013) 

Jindřich Hejzlar 

Michal Daks (do září 2013) 
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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 

v Náchodě: ARCHA a POKLOP.  

 

 

 

Archa: 

1997 – 2002 Kontaktní a krizové centrum 

2003 – 2012 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

od 1. 1. 2013 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

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 : poklop@dokoran.eu 

www.dokoran.eu 

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


5.1 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa (SASRD Archa) 
 

5.1.1 Veřejný závazek 

 

Poslání 

Archa je služba určená rodinám s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci. Nabízí odbornou pomoc při řešení jejich problémů a podporu při využívání veřejných 

služeb. Pomáhá klientům zvládnout tíživé životní období a začlenit se zpět do dění ve společnosti. 

Služby jsou poskytovány bezplatně.  

 

Cíle 

 zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro mimoškolní vzdělávání dětí 

 posílení kompetencí rodin ke zvládání každodenních situací 

 zajištění smysluplného trávení volného času dětí a mládeže 

 zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce 

 

Okruh osob 

Rodiny s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí 

převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Děti jsou ve věku 6 – 18 let. 

Tyto rodiny: 

 jsou v obtížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora vzdělávání, záškoláctví, 

problémy s volbou školy či povolání, dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace, 

diskriminace, šikana)  

 jsou ohrožené sociálně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek včetně 

alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexuální život, předčasné těhotenství, 

nedokončené či nízké vzdělání) 

 jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vyloučená lokalita, periferie menšího města, 

vyšší výskyt soc. slabších vrstev obyvatelstva, příslušníci etnických minorit) 

 nevyužívají standardní nabídku veřejných služeb (pasivní způsob života, absence pozitivních 

vzorů, děti tráví svůj volný čas neorganizovaně, bez dohledu, „na ulici“) 

 

Principy 

 individuální přístup 

 aktivizace klientů 

 nízkoprahovost – odstraňování bariér, které běžně brání klientům využívat veřejné služby 

(jazykové, sociální, finanční bariéry) 

 vedení klienta k samostatnosti, zodpovědnosti 

 poskytování služeb dle etického kodexu sociálních pracovníků ČR 

 respektování volby klientů 

 

Archa je podle §65 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách registrována jako poskytovatel 

služeb sociální prevence (reg. č. 8382823) a má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 
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Otevírací doba: 

ambulantní forma 

PO 13:00–18:00  

ÚT 15:00–19:00 

ST 9:00-11:00, 13:00–15:00  

ČT 12:00–16:00 

PÁ     13:00–16:00 

terénní forma 

PO 9:00-12:00 

ST 12:00-17:00 
 

 

5.1.2 Personální obsazení 

Bc. Michaela Exnerová – vedoucí, sociální pracovnice 

Bc. Michaela Rázková – sociální pracovnice 

Jan Vajsar, Dis – sociální pracovník 

 

 

5.1.3 Nabídka služeb 

 

SASRD Archa poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., 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:  

akce mimo klub, doprovod při uplatňování práv, doprovázení do školy, k lékaři, na zájmové aktivity, 

výjezdní akce, individuální rozhovor, jednání s institucí ve prospěch klienta, nácviky sociálních 

dovedností, motorických schopností, podpora vlastních aktivit klientů, poradenství, poskytnutí 

informace klientovi, práce se skupinou, pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná 

činnost s dospělými, preventivní aktivity, příprava do školy, zprostředkování návazných služeb 

 

Archa dále nabízí pravidelný program preventivních volnočasových aktivit. 
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Projekt SASRD Archa byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Projekt se zaměřoval na poskytování služeb sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo 

ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje konkrétně v lokalitě Náchod  

Cílem poskytování sociálních služeb v rámci projektu bylo napomoci cílovým skupinám plně se 

zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup 

či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce 

umožňují. 

 

    

5.1.4 Statistika využití služeb 

počet klientů: 97 

počet rodin: 35 

počet kontaktů: 4721 

 z toho v terénní formě: 925 

průměrná denní návštěvnost: 19 osob 

 

Využití sociálních služeb:               
 

(číslo uvádí, kolikrát byla daná služba klienty využita)  

příprava do školy………………………672x  

individuální rozhovor…………………1054x 

podpora vlastních aktivit klientů………410x 

jednání s institucí ve prospěch klienta…140x 

práce se skupinou………………………354x 

pracovně výchovná činnost s dětmi……479x 

doprovod………………………………174x   

 

Počet otevíracích dnů: 239 
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6.2 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).  

 

 

6.2.1 Personální obsazení 

Michaela Exnerová – vedoucí klubu (dobrovolník) 

Veronika Bělinová – DPP  

Ondřej Hartman – dobrovolník  

Karel Maněna – DPP  

Aneta Podstavcová – DPP 

Marek Netresta – DPP   

 

6.2.2 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). 

 

 

6.2.3 Nabídka služeb 

Stálé služby 

koncerty 

výstavy 

autorská čtení 

Wi Fi (internet zdarma) 

nealkoholový čajový bar 

informační servis 

knihovna 

stolní deskové hry 
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6.2.4 Projekt „Kultura otvírá Poklop“ 

Po celý rok probíhal v čajovně projekt zaměřený na podporu alternativní 

kultury. Jeho cílem bylo umožnit mladým lidem a začínajícím umělcům 

představit své hudební či literární počiny a zkusit si v prostorách Poklopu 

své první koncerty, předvést výtvarná díla nebo se podělit o zážitky z cest 

a promítnout fotografie.  

Projekt byl určen hlavně lidem, kteří se chtěli svobodně umělecky projevit a 

hledali prostor pro svá vystoupení či prezentace. Výstupem projektu pro širokou 

veřejnost zejména v regionu Náchodsko byly kulturní akce jdoucí mimo hlavní 

proud. Součástí projektu bylo také pokračování ve spolupráci s festivalem 

Náchodské dny poezie, který umístil do prostoru Poklopu dvoje autorské čtení.  

 

Projekt „Kultura otvírá Poklop“ byl spolufinancován Královéhradeckým krajem a 

Kulturní a sportovní nadací Města Náchoda.  

 

 

Výstavy 

18. 1.  Jan Eipell ve spolupráci s Petrem Šulcem z náchodského fotoklubu: Beat poetry, 

výstava literárních děl 

5. 4.  J. Kleiner, vernisáž 

21. 6.  Kristián Havel, grafiky 

27. 9. – 4. 10. Jiráskova villa č.p. 1 Běloves, Náchod – Veronika Michlová, vernisáž 

 

 

Koncerty  

19. 1. Timotej  

4. 2.   Monochrome puzzle  

16. 2. Rozpolcená osobnost, Asfalto  

8. 3. Iamme Candlewick  

19. 4. Sol et Luna 

19. 6. Biorchestr  

21. 6. Jam Defect  

19. 10. Asfalto, Pes  

15. 11. Jam Defect, Timotej  

6. 12. Krtek utek  

14. 12. Basic Experience  

 

 

Filmové večery 

Promítej i Ty! filmy z festivalu o lidských právech Jeden Svět 2013 

9. 1.   Z popelnice do lednice 

16. 1.  Vzdám to až zítra 

23. 1.  Nový svět 

30. 1.  Ke světlu 

6. 2.  Ilegální máma 

13. 2.  Film jako Brno 

20. 2.  Epicentrum 

27. 2.  Běloruský sen 
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Autorské čtení 

22. 6.    Jana Šrámková 

10. 10.  Lenka Havlíková – Rým? Ne, děkuji, nejsem nachlazená. 

11. 11.  Martin Kyšperský – Náchodské dny poezie 

18. 11.  Ledové vlny – Náchodské dny poezie 

 

 

Další akce 

6. 4. Martin Máslo promítání fotek z jižního ostrova Nového Zélandu  

14. - 15. 6.  Poklop na Festivalu milostné poezie – KOLIK BŘEHŮ MÁ ROZKOŠ 

 

 

 

 

 

 

7. Přehled hospodaření DOKOŘÁN o.s. 

Příjmy (zdroj)                          

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 75 000,00 Kč

Město Náchod 140 000,00 Kč

MPSV 53 552,00 Kč

KÚ KHK sociální služby ESF 1 212 500,00 Kč

Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda 7 000,00 Kč

Vlastní příjmy 86 630,00 Kč

Dary 18 200,00 Kč

Členské příspěvky 2 400,00 Kč

Úroky 42,97 Kč

Celkem 1 595 324,97 Kč  
 

 

Výdaje 

501 Materiál 75 836,00 Kč

502 Energie 114 550,00 Kč

504 Prodané zboží 28 320,00 Kč

513 Náklady na reprezentaci 84,00 Kč

512 Jízdné, ubytování 11 058,00 Kč

518 Služby 160 956,00 Kč

521, 524 Osobní náklady 1 142 644,00 Kč

542 Pokuty, penále 106,00 Kč

527 Zák. soc. náklady 3 400,00 Kč

548 Ostatní provozní náklady 0,28 Kč

580 Poskytnuté příspěvky 1 990,00 Kč

568 Ostatní fin. náklady 10 928,00 Kč

551 Odpisy 2 688,00 Kč

Celkem 1 552 560,28 Kč  
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8. Poděkování 

Děkujeme všem přátelům a příznivcům sdružení DOKOŘÁN, kteří v roce 2013 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 Iva 

Člověk v tísni – Jeden svět 

Ferdinandová Žaneta 

Fotoklub Náchod 

Hartman Ondřej 

Jiráskovo gymnázium 

Macura Štěpán 

Maněna Karel 

Pracovní skupina NZDM Hradeckého kraje 

Odbor sociálních věcí MěÚ Náchod 

ZŠ Josefa Zemana Náchod 

ZŠ Náchod, Komenského 

ZŠ Náchod – Plhov 

ZŠ T. G. Masaryka Náchod 

Podstavcová Aneta 

SOŠ sociální Náchod 

SVČ Déčko 

Zelená Eva 

 

DONÁTOŘI A SPONZOŘI (v abecedním pořadí): 

Ježková Jitka 

JHP Computers 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda 

Město Náchod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Náchodský Swing 

Skřipská Zdeňka  

 

 

Vydalo: DOKOŘÁN, o.s. 

Komenského 577, 547 01 Náchod, IČ 62726714, tel. 491 422 386 

dokoran@dokoran.eu, www.dokoran.eu 

v roce 2014 

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

