Výroční zpráva
DOKOŘÁN z.s.
za rok 2015
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1. Úvodní slovo
Rok 2015 byl pro Dokořán rokem velkých změn. První z nich nebyla bohužel zrovna pozitivní, leč
byla to událost nevyhnutelná. Vedení Dokořánu se rozhodlo uzavřít po sedmnácti letech čajovnu
Poklop. Důvodů, které k tomuto zásadnímu rozhodnutí vedly, bylo více. Za nejdůležitější
považujeme důvody finanční a personální. Jinými slovy – Poklop dlouhá léta statečně odolával
konkurenci jiných podniků, ale jeho provozování už nebylo finančně únosné a také jsme se shodli,
že nám v Náchodě nevyrostla nová generace čajomilců v řadách studentů, jak tomu bylo dříve a
není již pro koho čajovnu otevírat. V srpnu jsme tedy uspořádali dopitnou, zamáčkli slzu,
zavzpomínali na účasti bývalých pracovníků, dobrovolníků, kapel, studentů a dalších příznivců
Poklopu, kteří se přišli rozloučit a vrátili prostory do péče SVČ Déčko.
Druhé pracoviště Dokořánu, sociální služba Archa, prošla v roce 2015 personálními proměnami.
Nejdříve se s týmem rozloučila Míša Rázková, která odešla na mateřskou dovolenou. Od června se
řady pracovníků Archy rozšířili o Tibora Jana, který nastoupil na pozici pracovníka v sociálních
službách. V Dokořánu tak nastala mimořádná situace, kdy se bývalý klient stal zaměstnancem a
skvělou posilou týmu. Protože byl však ještě středoškolským studentem a od září se vrátil zpět do
školy, uvítali jsme v polovině září novou sociální pracovnici Pavlu Schreiberovou.
Dalším radostným počinem naší organizace byl bazárek Radost pro radost, který v listopadu pro
naši neziskovku uspořádaly dvě dámy sršící energií a optimismem. Děkujeme!
A děkujeme všem, kdo aktivně bojují s předsudky a zasazují se za lidská a zvířecí práva, všem, kdo
chodí na alternativní kapely a amatérská divadelní představení, pijí čaje a snaží se dělat tento svět
příjemným nejen pro sebe, ale i pro své okolí.

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 Dokořán z.s.
Statutární zástupce (neplacená funkce):
Bc. Michaela Pišlová
Výkonný výbor (neplacené funkce, v abecedním pořadí):
Michal Daks
Mgr. Žaneta Ferdinandová
Lukáš Hanzálek
Bc. Michaela Pišlová

4. Historie organizace
Historie neziskové organizace 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, 777 99 22 58
e-mail: archa@dokoran.eu,
www.dokoran.eu

Alternativní čajový klub Poklop:
Zahájení činnosti v roce 1997, ukončení 31. 8. 2015
Adresa: Zámecká 243, 547 01 Náchod
e-mail: dokoran@dokoran.eu
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, 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, 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).

Otevírací doba:
ambulantní forma
PO
13:00–18:00
ÚT
15:00–19:00
ST
9:00-11:00
ČT
12:00–16:00
PÁ
13:00–16:00
terénní forma
ST
12:00-17:30
ČT
11:30-13:00, 16:00-17:00

5.1.2 Personální obsazení
Bc. Michaela Pišlová – vedoucí služby, sociální pracovnice, vykonává sociálně právní ochranu dětí
(SPOD)
Mgr. Michaela Rázková – sociální pracovnice, vykonává SPOD (od května 2015 na MD)
Jan Vajsar, DiS – sociální pracovník, vykonává SPOD
Bc. Natálie Kotopulu – sociální pracovnice, vykonává SPOD
Tibor Jano – pracovník v sociálních službách (1. 6. – 11. 9. 2015)
Pavla Schreiberová, DiS – sociální pracovnice, vykonává SPOD

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
Archa dále nabízí pravidelný program preventivních volnočasových aktivit.
V rámci fungování služby probíhala po celý rok spolupráce s řadou odborných organizací a institucí.
Díky skvělé spolupráci s náchodskými základními školami a s Odborem sociálních věcí a školství se
dařilo pomáhat rodinám s dětmi, které aktivně usilovaly o změnu ve svém životě a chtěly řešit
potíže, do kterých se dostaly.
V Arše i nadále fungoval pravidelný program na podporu mimoškolního vzdělávání dětí, které mají
z různých důvodů potíže zvládat běžnou výuku. Pro tuto aktivitu byl vyhrazený čas, aby nebyli
rušeni běžným provozem Archy, a to 4x týdně. V roce 2015 se zapojilo více než 50 dětí.

Akce SASRD Archa 2015
Po celý rok připravují pracovníci Archy také program zaměřený na volný čas dětí. Při jeho
sestavování vycházeli z letitých zkušeností, z nových podnětů od spřátelených organizací a stále
více se zapojovali samotní klienti a přinášeli svoje nápady. Volnočasový program probíhal každý
otevírací den a níže uvádíme nejoblíbenější a/nebo výjimečné události:













promítání seriálu Byl jednou jeden život (únor, březen)
jarní prázdniny s knihovnou (březen)
karneval (duben)
výlet na ranč na Lipí, jezdění na koních (květen)
letní pobyt v areálu Horalka ve Sněžném v Orlických horách (červenec)
výlet na kolech do Adršpachu (srpen)
výlet na bruslích a koloběžkách (srpen)
sázení stromků na Kašparáku (listopad)
taneční vystoupení klientů v Domově důchodců v Náchodě (listopad)
vánoční besídka v Arše
pečení a vaření (po celý rok)
poznávací a soutěžní výpravy po Náchodě a jeho okolí pořádané klienty (po celý rok)

5.1.4 Statistika využití služeb
počet klientů: 53 dětí a 35 rodičů/zákonných zástupců
počet rodin: 39
počet kontaktů: 2591
z toho v přirozeném prostředí klientů (terénní forma): 1445
Počet otevíracích dnů: 228
Klienti nejvíce využívali tyto úkony:
(uvedené číslo znamená, kolikrát klienti danou službu využili)

doprovod

37x

individuální rozhovor

797x

jednání s institucí ve prospěch klienta

31x

nácviky sociálních dovedností

142x

Poskytnutí informací klientovi

40x

pracovně výchovná činnost s dětmi

505x

práce se skupinou

263x

podpora vlastních aktivit klientů

128x

preventivní aktivity

316x

příprava do školy

512x

Projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa byl v období 1. 1. – 30. 9. 2015
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Předmětem Smlouvy bylo poskytování služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi zaměřené na komunitní práce poskytované terénní a ambulantní formou v Náchodě
pro region Náchodsko.
Dokořán z.s. v rámci služby zajistil komplex činností a aktivit vedoucích k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny se zaměřením na posilování rodičovských
kompetencí, rozvoje výchovné, socializační a ekonomické funkce rodiny.
Hlavní cíle služby směřovaly k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného
výchovného prostředí pro děti prostřednictvím výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností
poskytovaných dětem, posilování spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, spolupráce s
dalšími návaznými sociálními službami a podpora spolupráce s běžnými službami s cílem
spolupráce při řešení situace klientů.
Služba byla spolufinancována Městem Náchod a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Podrobnější informace o financování organizace najdete v kapitole 7.

5.2 Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí
Dokořán z.s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v sídle organizace, tj. Komenského
577 v Náchodě (na tomto místě provozuje ambulantní formu Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Archa) a dále na území města Náchod. Pověření bylo uděleno a vykonáváno v tomto
rozsahu:
a) Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6)
Pracovníci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa (dále jen „Archa“) vyhledávají
potenciální klienty v rámci terénní formy služby. Pohybují se po celém území města Náchoda. Další
forma vyhledávání je přes spolupracující organizace a instituce jako např. školy nebo Odbor
sociálních věcí, které mohou doporučit službu svým žákům či klientům. Probíhá průběžně po celý
rok.
b) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
Pracovníci Archy docházejí do rodin, kde pomocí rozhovorů mapují situaci jednotlivých rodin a
hledají společně řešení jejich potíží. Mezi nejčastěji řešené problémy patří právě výchovné problémy
a povinnosti týkající se školní docházky. Probíhá průběžně po celý rok.
c) Poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a
při péči o dítě zdravotně postižené
Stejně jako u předchozího bodu probíhá tato činnost nejčastěji přímo v rodinách klientů. Pracovníci
pomáhají rodičům zvládat péči o jejich děti v situacích, které rodiče nejsou schopni vykonávat sami.
Patří mezi ně např. pomoc s přípravou do školy, při výběru učiliště či střední školy. Tyto schůzky
probíhají průběžně po celý rok.
d) Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku (podle § 31 a 32)
V průběhu celého roku jsou součástí programu Archy preventivní volnočasové aktivity (sport,
výtvarné dílny, vědomostní soutěže a hry apod.) a pracovně výchovné činnosti. V oblasti
volnočasových aktivit zprostředkováváme klientům nabídku dalších organizací, které nabízejí
zájmové kroužky. Dalším preventivním prostředkem jsou pravidla pro fungování služby, která
zakazují užívání alkoholu a jiných drog v Arše. Na straně druhé pomáháme klientům řešit situace,
kdy jsou obětí rasové nesnášenlivosti anebo šikany.
e) Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
Dokořán z.s. provozuje celoročně na adrese Komenského 577 v Náchodě sociální službu, jejímž
obsahem jsou i pravidelné programy pro rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a
využití volného času dětí.
f) Zřizování a provozování výchovně rekreační táborů pro děti
Dokořán z.s. uspořádalo letní tábor ve dnech 13. - 17. 7. 2015 v rekreačním areálu Horalka ve
Sněžném v Orlických horách. Zúčastnilo se ho 15 dětí z řad klientů SASRD Archa.

5.3

Bazárek Radost pro radost

Když děláte radost jiným lidem, určitě se najde někdo, kdo bude chtít udělat naopak radost vám. A
přesně to se nám přihodilo. Dvě mladé dámy, Vendula Brdičková a Kamila Gebrtová, chystaly třetí
ročník charitativního bazaru, jehož výtěžek pokaždé věnují nějaké neziskovce. V roce 2015 padl los
na nás. A tak se 21. listopadu v Café Patro v Náchodě rozjela akce s názvem Radost pro radost.
Výsledkem byla krásná suma 8.200 Kč, ze které se radovaly – jak jinak – především děti. Heslem
akce totiž bylo věnovat dětem zážitky, a proto se z peněz hradily zájmové kroužky, návštěvy galerií
a dětmi tolik vysněný výlet do hlavního města. Děkujeme!

6.1 Alternativní čajový klub Poklop
Alternativní čajový klub Poklop byl provozován jako kulturní a volnočasové zařízení poskytující
prostor především začínajícím a amatérským umělcům, kterým nabízel možnost předvést své
nápady a zážitky dalším lidem v nerizikovém prostředí (v prostorách klubu platil zákaz kouření a
konzumace alkoholu). Nabídkou aktivní spolupráce na tvorbě programů klubu získávali jejich
účastníci možnost přijmout zodpovědnost za přípravu vlastní akce neautoritativním způsobem.
Pravidelný program Poklopu byl tak obohacován o koncerty, výstavy, promítání fotografií a besedy.
Poklop fungoval v běžném provozu jako čajovna (nabídka 30 druhů čaje). Za dobu své existence si
vydobyl místo na náchodském trhu "s posezením" a stal se tak alternativou podnikům komerčního
typu.
V prostorách Poklopu bylo možné uspořádat v průběhu roku koncerty, výstavy, autorská čtení či
jiné kulturní akce. Návštěvníci mohli volný čas vyplnit výběrem čtiva z poklopácké knihovny,
stolními deskovými hrami anebo hlavolamy.
Z finančních důvodů byla činnost Poklopu ukončena k 31. 8. Poslední rozlučkový večer se konal 14.
8. 2015.
6.1.1 Personální obsazení
čajovníci: Ondřej Hartman, Karel Maněna, František Havel, Jaroslav Zeman, Michal Daks
vedoucí klubu: Michaela Pišlová
6.1.2 Provozní doba
Út
Čt
Pá
Ne

17 – 21
17 – 21
17 – 21
17 – 21

6.2 Akce konané v Poklopu
V prvním pololetí roku 2015 jsme uspořádali následující akce:
15. 1.
27. 2.
19. 3.
20. 3.
26. 3.
3. 4.
6. 5.
+
14. 8.

Pavel J. Hejátko – hudebně poetický recitál
Aldaman, Balkanski raj – přednáška s promítáním, besedou a koncertem
Vlastní kůže č. 1 – večírek s písní, básnickými vstupy a výtvarným doprovodem
Annabase - koncert
Jízda na hraně - bezplatné promítání snímků o lidských právech z festivalu Jeden svět
Biorchestr - koncert
Piercing and tattoo – workshop a přednáška na téma tetování, studio Marre Hradec Králové
Dopitná + koncert Annabase

Děkujeme za dotaci, kterou na Kulturní program Poklopu poskytla Kulturní a
sportovní nadace Města Náchoda.

7. Přehled hospodaření DOKOŘÁN z.s.
Příjmy

zdroj
Město Náchod
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond (Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III)
Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda
členské příspěvky
tržba čajovna
připsané úroky
dary od fyzických osob
celkem

Výdaje
druh nákladu
materiál
energie (elektřina, voda, pára)
potraviny
jízdné, ubytování
služby (spoje, propagace, nájemné, SW licence, účetnictví aj.)
osobní náklady
zákonné pojištění
členský poplatek Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR
ostatní finanční náklady - pojištění činnosti
pokuty, penále
odpisy
bankovní poplatky
celkem

151 382 Kč
52 946 Kč
6 112 Kč
3 587 Kč
208 151 Kč
1 348 817 Kč
4 313 Kč
1 990 Kč
7 631 Kč
81 868 Kč
2 688 Kč
2 990 Kč
1 872 475 Kč

186 000 Kč
256 000 Kč
1 371 814 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
18 134 Kč
8 Kč
3 050 Kč
1 842 006 Kč

8. Poděkování

Děkujeme všem přátelům a příznivcům DOKOŘÁN z.s., kteří v roce 2015 podpořili naši činnost a
pomohli finančně, organizačně či věcně a také děkujeme všem organizacím a institucím za
odbornou spolupráci.

Jmenovitě děkujeme:












Městu Náchod za podporu nejen finanční
PhDr. Daně Dobiášové za skvělé vedení supervizí pro tým Archy
Jitce Ježkové za dlouholetou finanční podporu
firmě JHP Computers za zákaznickou péči
Pavlu Ferdinandovi za nová loga
Vendule Brdičkové a Kamile Gebrtové za uspořádání bazárku Radost pro radost
Odboru sociálních věcí a školství v Náchodě za odbornou spolupráci
Pracovní skupině Prakk za sdílení dobré praxe a podporu
základním a středním školám a odborným učilištím za spolupráci při řešení záležitostí klientů Archy
SVČ Déčko za za spolupráci s Poklopem i Archou
Člověk v tísni o.p.s. za bezplatné zapůjčení filmů z festivalu Jeden svět

Vydalo: DOKOŘÁN z.s.
Komenského 577, 547 01 Náchod, IČ 62726714, tel. 491 422 386
dokoran@dokoran.eu, www.dokoran.eu
v roce 2016

