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Slovo úvodem
Ing.Romana Lakomá
Výkonná ředitelka
Vážení přátelé, spolupracovníci, klienti, dárci,
uplynul další rok existence našeho občanské sdružení,
které bylo založeno již v roce 1998. Rok 2006
hodnotíme jako úspěšný, podařilo se nám splnit naše
plánované cíle – rozšířili jsme působnost Občanské
poradny také do Jablonce nad Nisou, byly dokončeny,
zahájeny a také pokračovaly další projekty, které naše
organizace přímo realizuje nebo se na jejich realizaci
podílí, získali jsme nové zaměstnance a dobrovolníky.
Úspěšně pracovaly všechny části našeho sdružení –
Občanská poradna, Poradna pro oběti trestných činů,
progam Pět P, vzdělávací programy.
Celý rok jsme pracovali tak, abychom byli prospěšní
klientům, městům ve kterých máme detašovaná
pracoviště, účastníkům našich vzdělávacích kurzů a
všem, kteří s námi spolupracují.
Také tímto děkujeme všem, kdo přispěli k chodu
našeho sdružení – pracovníkům, dobrovolníkům,
externím spolupracovníkům, sponzorům, dárcům a
příznivcům.
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Cíle “D“ občanského sdružení
Pomoc a poradenství pro občany v obtížných a krizových
situacích.
Osvětová a preventivní činnost v sociální oblasti
zaměřená na děti, mládež a dospělé.
Výcviky v krizové intervenci, telefonické krizové
intervenci, komunikačních dovednostech a další
vzdělávání určené všem, kdo se pohybují v sociální
sféře.

Členové sdružení

Zaměstnanci sdružení

Lucie Hermánková
Mgr.Vendula Kolářová
Bc.Marcela Linková
Kateřina Poláková
Bc.Zdeňka Svobodová
Věra Šístková

Ing.Romana Lakomá
Bc.Ludmila Žánová
Veronika Blažková
Jan Samšiňák
Ing.Jana Ježková
Monika Koutná

Věra Šístková, předsedkyně Rady sdružení
Bc.Zdeňka Svobodová, místopředsedkyně Rady sdružení
Bc.Marcela Linková, členka Rady sdružení
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Občanská poradna
Bc.Ludmila Žánová
Občanská poradna je od roku 2002 jednou z aktivit „D“ občanského
sdružení. Činnost občanské poradny je, podle statistiky a podle občasné
zpětné vazby od našich klientů, ale i dle stále častějších doporučení státních
institucí, vnímána jako velmi prospěšná. Naším klientem se stává každý, kdo
se z nějakého důvodu ocitl v obtížné životní situaci a potřebuje pomoci s jejím
řešením, případně nemá nikoho, komu by se svěřil se svými problémy a
rozhodne se k naší návštěvě.
Občanská poradna, resp. “D“ občanské sdružení je členem Asociace
občanských poraden, která je servisní organizací pro občanské poradny, které
jsou jejími členy. V roce 2006 sdružovala Asociace občanských poraden 39
občanských poraden, které poskytovaly poradenství na 54 místech v České
republice, včetně naší poradny.

Naše činnost byla v tomto roce financována
z dotací Krajského úřadu, Města Liberec a zejména
z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále
také z grantů a darů soukromých osob.
Všem našim sponzorům touto cestou
děkujeme!
Činnost poradny (jejích detašovaných pracovišť)
zajišťovali v roce 2006 jednak placení poradci, ale
také poradci dobrovolníci a také dobrovolní asistenti.
Dobrovolníky vybíráme s řad našich spoluobčanů, kteří
mají chuť pomáhat ostatním, ale také chuť učit se
nové věci, pravidelně se školit, docházet na supervize
a schůzky týmu.

Hlavní pracoviště poradny je v Liberci –
Ještědská 58 (proti zastávce tramvaje Vápenka),
Liberec 7, pro veřejnost je otevřeno tři dny v týdnu
na objednání, jedno odpoledne v týdnu bez
objednání.
Každý čtvrtek odpoledne je otevřeno
detašované pracoviště ve Frýdlantu (POSEC) a nově
jsme otevřeli pracoviště v Jablonci nad Nisou (fara
České církve evangelické), kam mohou klienti
přicházet se svými problémy každé pondělí. Protože
do tohoto pracoviště příliš klientů cestu nenašlo, po
analýze situace jsme se rozhodli přestěhovat
pracoviště v Jablonci od nového roku do Spolkového
domu. V polovině roku skončilo pracoviště v Hrádku
nad Nisou z důvodu nízké návštěvnosti (dle donora
Obecního úřadu).

Podle statistiky navštívilo Občanskou poradnu v roce 2006 760 klientů. Většinu klientely tvořily ženy.
Poradci se svými klienty řešili především problematiku bydlení, vztahy v rodině, pracovní právo, spotřebitelské
a ostatní smlouvy, sociální problematiku a ve velké míře finanční problematiku, zejména exekuce.

Počet intervencí za rok 2006
Počet klientů

Počet op. návštěv

Počet konzultací

Počet dotazů

760

140

900

983
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Graf rozložení dotazů Občanské poradny za rok 2006
sociální dávky
sociální pomoc
pojištění
pracovně právní vztahy
bydlení
rodina a partnerské vztahy
majetkové vztahy
finanční problematika
zdravotnictví
ekologie, životní prostředí
ochrana spotřebitele
právní systém v ČR
právní systém v EU
občanské soudní řízení

Pracovníci a dobrovolníci pracující v Občanské poradně v roce 2006
Vedoucí Občanské poradny Věra Šístková
pracovníci:
dobrovolníci:
Bc.Ludmila Žánová
Veronika Prášilová
Jan Samšiňák
Ing.Romana Lakomá
Veronika Blažková
Irena Bímová
Nina Mrklasová
Hana Valová
Jana Hušková
Jana Hlavatá
V roce 2006 se Občanská poradna zapojila hned do několika projektů, mezi něž patří např.
Komplexní systém dluhového poradenství pro občany ČR, projekt financovaný z prostředků
Evropské unie, do kterého se poradna zapojila jako spolupracující organizace s Občanskou poradnou
Jihlava a Asociací občanských poraden. Úkolem poradny do konce roku 2006 bylo podrobné
seznámení s projektem a zejména pak podílet se na vytvoření Metodiky práce s klientem
v dluhovém poradenství. Tato metodika byla původně přeložena z britského modelu dluhového
poradenství a poté byla upravována a připomínkována poradnami a odborníky, aby byla použitelná
dle zákonů České republiky. Tento projekt bude ukončen v roce 2007.
Díky projektu Globálního grantu – Projekt personálního posílení Občanské poradny a Poradny
pro oběti trestných činů získalo “D“ občanské sdružení mnoho nových dobrovolníků a nakonec také
kmenových pracovníků organizace.
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Poradna pro oběti trestných činů
Monika Koutná

Jedná se o jedinou specializovanou organizaci
v Libereckém kraji, která poskytuje v rámci nabídky
sociálních služeb bezplatnou, odbornou, komplexní a
diskrétní pomoc obětem násilí a trestných činů.
Pracoviště je nízko-prahové, tzn, že klient může přijít
bez objednání při zachování anonymity, popř. může
využít krizovou informační telefonní linku.
Klient využívající služeb POTČ i TIKL požadují ne jen
pomoc a podporu psychologickou ale i rady a informace
v oblasti právní a psychosociální. Tomu je přizpůsoben i
způsob práce naší poradny. Dobrovolní poradci pracují
vždy ve dvojicích - právník nebo sociální pracovník a
psycholog.
Vedoucí POTČ a asistenti se v tomto roce spolupodíleli na
administrativě, řízení chodu poradny, shánění dotací a na
propagační a medializační kampani. Tato kampaň byla
zaměřena především na prevenci psychopatologických
jevů v regionu a měla vést ke zvyšování povědomí
veřejnosti o právních aspektech a možnostech právní i
psychosociální pomoci obětem a ke snižování rizik výskytu
domácího násilí (rozšíření informovanosti veřejnosti o
tomto fenoménu, přímá podpora a pomoc obětem
domácího násilí).
PŘÍMÉ PORADENSTVÍ (osobní i telefonní)
Klientům byly v roce 2006 v POTČ i TIKL poskytovány tyto
druhy intervence :
a)
informační služby
Druh a rozsah služeb telefonické linky i poradny, typ
poradenství, provozní doba, sídlo poradny, telefonní
objednávání klientů k přímým konzultacím,atd.
b)
osobní a telefonická krizová intervence
Krizová pomoc klientům, kteří se ocitli v akutní krizi
zejména v důsledku : akutního ohrožení, dlouhodobé
negativní psychosociální situace a posttraumatického stavu.
Hlavní snahou bylo klienta zklidnit, poskytnout mu morální i
emociální podporu, vypracovat krizový plán a zhodnotit
míru jeho ohrožení.
c)
osobní a telefonické poradenství
Poradenství zahrnovalo: psychologickou pomoc a podporu,
sociálně právní i praktické rady.
Pracovníci (dobrovolní poradci a asistenti
pomáhali
klientům hledat vhodná řešení akutních i dlouhodobých
problémů, které vznikly jako důsledek spáchaného,
hrozícího či trvajícího tr.činu.
d)
předávání kontaktů na navazující právní a
psychosociální pomoc
Jedná se hlavně o : městskou i státní policii, soudy,
terapeutická
zařízení, zdravotnická zařízení, státní i
soukromé sociální ústavy, státní sociální instituce (odd.
soc. právní ochrany dětí, ÚP, atd.) azylové domy, domovy
pro matky s dětmi, specializovaná zařízení psychosociálních
služeb (rodinná poradna, občanská poradna, svépomocné
skupiny, apod), NON–STOP linka důvěry,atd.

Projekt telefonní informační krizové linky
Linka byla zřízena 2.1. 2006 jako součást Poradny
pro oběti trestných činů .
Jedná se o specializované pracoviště s 6 vyškolenými
dobrovolnými asistenty (absoluventi kurzů telefonní
krizové intervence), kteří poskytují klientům
telefonní krizovou intervenci, objednávají je ke
konzultacím v POTČ a předávají jim odborné
informace i kontakty.
Od ledna 06 do 30.6.06 fungovala jako linka
informační a krizová a byla v provozu ve stejné dny
jako POTČ pondělí a čtvrtek 9 - 19
Od 1.7.06 (po ukončení grantu) byl její provoz z
finančních a personálních důvodů omezen pouze na
činnost informační,obsluhovala jí pouze vedoucí
POTČ.
PSYCHOSOCIÁLNÍ SIŤ
Kromě poskytování přímého poradenství (osobního i
telefonního),
se
naše
instituce
v roce
2006
spolupodílela na vytváření funkční psychosociální sítě,
která bude obětem a svědkům trestných činů
poskytovat v libereckém regionu kvalitní, odbornou a
dostupnou pomoc.
a)
Za hlavní úkol v této oblasti psychosociální
práce jsme považovali prohlubování a rozvoj vzájemné
spolupráce (např.navazování a předávání kontaktů či
klientů, pracovní schůzky, odborná školení a semináře)
s organizacemi, které
se na Liberecku dostávají
profesně do styku s oběťmi či svědky trestných činů a
poskytují jim odbornou péči a pomoc.
Stěžejní je pro nás především oboustranná
spolupráce s orgány činnými v trestním řízení - policie
(městkou i státní, soudy, státní zastupitelství, Probační
a mediační služba, atd.). Přáli bychom si, aby policisté
informovali oběť o našich službách přímo při
vyšetřování trestného činu.
Protože naše poradna nemůže (z finančních a
personálních
důvodů)
zajistit
svým
klientům
dlouhodobou krizovou intervenci, psychologickou,
psychoterapeutickou či psychiatrickou terapii, ani
pobytové služby, byla pro nás důležitá i spolupráce
s odbornými zařízeními, do jejichž péče jsme mohli
předávat ty klienty, jejichž aktuální (psychický či
sociální) stav to vyžadoval.
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Za hlavní spolupracující organizace považujeme Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci
Jablonci, Středisko komplexní terapie v Liberci,
ordinace a kliniky psychologů, psychoterapeutů či
psychiatrů, Linka důvěry, Terapeutické komunity,
Azylové domy, Domovy pro matky s dětmi ale i státní
sociální instituce (odd. soc. právní ochrany dětí, od.
dávek SSP, ÚP, atd.).
b)
Zahájili jsme druhé kolo propagace, inzerce a
medializace POTČ i TIKL mezi laickou i odbornou
veřejnost .

c)
Co nejpodrobněji jsme zmapovali situaci a
potřebnost poradny pro oběti trestných činů v
regionu
–druh, typ a počet zařízení poskytující služby obětem
tr. činů
- druh, rozsah a kvalita poskytovaných služeb
- yypracovali jsme statistiku o počtu obětí, které se
obrátili na poradnu a tel.linku.
- vypracovali jsme zprávu o činnosti poradny a tel.
linky a podstoupili ji některým navazujícím
organizacím.
d)
Vytvořili jsme pro potřeby celého “D”
občanského sdružení aktuální adresář pomáhajících
organizací v regionu.

Počet intervencí POTČ a TIKL za rok 2006
Informační
dotazy

Poradenství

Krizová
intervence

Celkový počet

POTČ

50

45

33

55

TIKL

141

8

39

187

Vysvětlivky ke statistice: počet dotazů v POTČ nesouhlasí s celkovým počtem dotazů proto, že
mnoho kontaktů se týká více problémů.

Pracovníci POTČ
vedoucí POTČ Monika Koutná
supervizor: MUDr.Marie Janovská
dobrovolníci:
Mgr.Vendula Kolářová
Bc.Johanka Jungwirtová
Mgr.Anna Jirsáková
Mgr.Marci Švandová
Mgr.Dana Dlouhá
Mgr.Lenka Šálová
Mgr.Hynek Šála
Irena Bímová
Mgr.Tereza Dolečková
Mgr.Alena Tesarčíková

Mgr.Svatava Havelková
Mgr.Stanislav Munzar
Mgr.Yvona Gubášová
Mgr.Jiří Bobek
Mgr.Pavel Maršálek
Mgr.Božena Thelenová
Bc.Jana Molešová
Bc.Jitka Zrůstová
Mgr.Marie Vazanová
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Program Pět P

5P - Frýdlant v Čechách
Jan Samšiňák
Program Pět P je preventivní volnočasový program, jehož
výchozími principy jsou Přátelství, Podpora, Prevence, Péče a
Pomoc znevýhodněným dětem ve věku 6 – 15 let. Je českou
variantou celosvětového hnutí BIG BROTHERS AND BIG
SISTERS. Program je realizován formou individuální roční
spolupráce vyškoleného dobrovolníka a dětského klienta.
Scházejí se spolu jedno odpoledne v týdnu a náplň jejich
schůzek se odvíjí od jejich volby.
V loňském roce (2006) byl finančně podpořen tento program
ve Frýdlantu, v Liberci se tomuto programu nedostalo
grantové podpory. Děkujeme tímto městu Frýdlant za to, že
se pro tento program, a nejen tento, najdou finanční zdroje,
spolupráce s městským úřadem je na velmi dobré úrovni.
Nábor dobrovolníků
Dle příslušných standardů jsme započali s náborem
dobrovolníků v závěru loňského roku. Jak ukazuje zkušenost,
optimální formou náboru je v první fázi série přednášek na
středních školách v místě realizace projektu. Přednáška je
dvoufázová – skládá se z části propedeutické ve které je
frekventant uveden do problematiky dobrovolnictví jako
celku, jeho historie v ČR i ve světě. Následuje druhá fáze,
která je již konkrétně zaměřena na program Pět P, jeho
historii, úspěchy, vize. Jednotlivé části jsou doplněny o
diskusi. V ní se každý z účastníků může přednášejícího zeptat
na cokoliv, co ho zajímá, co mu není jasné a v neposlední
řadě také vyjádřit vlastní smýšlení o této problematice.

Psycho-sociální výcvik
Pro psychosociální výcvik jsme v tomto roce zvolili
zkrácenou, jednodenní formu. K tomuto kroku jsme
přistoupili z několika důvodu z nichž hlavním důvodem
byl nedostatek
dobrovolníků. Výcvik proběhl dle
určených kritérií odpovídajících jeho zkrácené formě.
Nábor dětských klientů
Nejpatřičnější pro program jsou dětští klienti, kteří
v programu pokračují několik let po sobě. V Liberci jich
několik takových máme, ve Frýdlantě se dosud každý
rok získávají klienti noví. Toto je způsobeno špatnou
komunikací se zákonnými zástupci dětských klientů.
Hlavním důvodem je zejména ztráta telefonního
kontaktu. Rodiče nám totiž uvádějí čísla mobilních
operátorů a vzhledem k celé řadě příčin jsou tato čísla
po prázdninách nedostupná.

Proto musíme každý rok, stejně jako v případě
náboru dobrovolníků, získávat klienty prostřednictvím
Přednáškami na středních školách však prezentace letáků, které jsou nabízeny školám i úřadům.
programu nekončí. V letošním roce jsme opět navázali na
dlouholetou spolupráci s Technickou universitou v Liberci. Těžiště programu – schůzky dobrovolníka s klientem
Díky vstřícnému postoji jejích zástupců jsme mohli uspořádat
Podstatnou náležitostí schůzek
je důvěra.
několik přednášek v druhém ročníku oboru učitelství. Diskuse K budování důvěryhodného vztahu mohou dobrovolníci
byla mimořádně obsáhlá, živá a podnětná však spíše pro využít celou řadu aktivit – her. Některé tyto aktivity
obecné zarámování a teoretické uchopení programu. jsou předmětem nácviku v rámci psychosociálního
Informace získané na takovýchto mítincích jsou však pro nás výcviku. Dobrovolník s klientem se tak setkávají vždy
důležitou zpětnou vazbou, která přispívá k rozvoji a jedno odpoledne v týdnu u něčeho společného – u
uzpůsobení programu jak cílové skupině tzv. „litlíků“, tak společné hry, řeší společný problém, jsou ve společnosti
skupině dobrovolníků, kteří jsou alfou a omegou našeho jeden druhého. Tato vazba sama o sobě je podstatou
programu.
tohoto vztahu. Jakousi nástavbou jsou pak nejrůznější
aktivity jako například sport, výlety za poznáním, četba
Součástí této části náboru byla také rozsáhlá letáková knih popřípadě asistovaná příprava na vyučování.
kampaň, která měla za úkol vypíchnout podstatu programu a
seznámit s jeho hlavními východisky. V neposlední řadě pak
Dle pozitivních ohlasů také z předešlých ročníků
upozornit na schůzku, která dovyjasní dosud nejasné a bychom v příštím roce rádi znovunavázali spolupráci
potažmo se zde naváže konkrétní spolupráce.
s dětským domovem ve Frýdlantě.
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5P - Liberec
Bc.Marcela Linková
Personální zajištění programu Pět P
•
•
•
•

supervizor - Mgr. Václav Holub – přímá práce s klienty a dobrovolníky
koordinátorka –Bc. Marcela Linková – přímá práce s klienty a dobrovolníky + administrativa
koordinátor pro Frýdlant – Jan Samšiňák – přímá práce s dobrovolníky a klienty
hospodaření – Jana Ježková

Pro společné a jednorázové akce využíváme prostory (kancelář o.s.“D“ + klubovny) a pro pravidelné supervize a
schůzky s klienty využívá program Pět P Liberec soukromou ordinaci Mgr. Václava Holuba.
Psychosociální výcviky dobrovolníků, nutné pro činnost v programu Pět P, se konají v pronajatých prostorách mimo
město Liberec (např. Oldřichov v Hájích, Raspenava apod.)
Dvojice dobrovolník +dítě („Bigouš a litlík“)
Do roku 2006 vstoupilo aktivních 5 dvojic.
Z prosincového výcviku (2005) se zapojili do programu
další 4 dobrovolníci.
Dalších 5 dobrovolníků absolvovalo individuální výcvik
během období leden - červen.
Během roku 2006 bylo v programu Pět P utvořeno
celkem 11 dvojic.
Důvody ukončení spolupráce:
- ze strany dobrovolníka –(3 dobrovolníci)
– z časových důvodů nemohli zůstat v
programu

Dobrovolníci („Bigouši“)
V roce 2006 bylo do programu Pět P Liberec
zapojeno celkem 14 dobrovolníků. Většina z nich byla
studenty středních a vysokých škol.
•
•
•

Pedagogická fakulta
Sociálně právní akademie
Technická univerzita

Během roku 2006 odešli z programu 3 dobrovolníci,
převážně z časových důvodů..

Děti („Litlíci“)
V roce 2006 se do programu Pět P Liberec zapojilo
celkem 11 dětí. Většina spolupracuje s programem Pět
P již druhý až třetí rok.
Děti vhodné pro zařazení do programu Pět P získáváme:
• OPD
• PPP
• rodiče sami
• škola ( letos hlavně Speciální škola pro tělesně
postižené při JÚ)
Společné akce a propagace
Během roku 2006 se uskutečnilo celkem 10 supervizních měsíčních setkání programu Pět P Liberec.(dobrovolníci
+ koordinátor + supervizor)
Akce pracovníků:
• propagace programu Pět P na školách – osobní návštěvy, nábor nových dobrovolníků (červen, září, říjen)
• prezentace programu Pět P Liberec prostřednictvím letáků, Zpravodaj Radnice- Liberec, Kulturní kalendář
Liberecka (celoročně)
• administrativa a příprava nových propagačních materiálů pro program Pět P, kontakt s rodinami klientů a
příprava spolupráce od nového školního roku, mediální příprava náboru dobrovolníků (červenec, srpen)
• příprava a realizace výcviku nových dobrovolníků
• znovu navázána spolupráce s magistrátem města Frýdlant – rozšíření programu Pět P pro město Frýdlant
Společné akce dvojic:
• sáňkování, lyžování – leden, únor
• Velikonoční setkání - duben
• výlet do okolí Liberce –
• společná návštěva Libereckého bazénu
• červen – loučení na prázdniny, opékaní vuřtů
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Vzdělávací programy
Ing.Romana Lakomá
V roce 2006 jsme realizovali celkem 12 kurzů, jejich časová dotace byla 52 dnů. Našimi kurzy prošlo celkem 125
účastníků.
Realizovali jsme kurzy týkající se převážně práce v sociální sféře – kurz telefonní krizové intervence, kurz krizové
intervence tváří v tvář, kurz práce s agresivním a obtížným klientem, verbální a neverbální komunikace, relaxace a
práce s tělem, kurz psychosociálních dovedností, domácí násilí s pohledu viktimologického.
Většinu kurzů proškolili naši kmenový lektoři – Bc.Zdeňka Svobodová, Mgr.Vendula Kolářová, MUDr.Marie Janovská,
Mgr.Svatava Havelková, Věra Šístková.

Realizované projekty

Projekt posílení personální kapacity Občanské poradny
a Poradny pro oběti trestných činů
Realizace tohoto projektu začala v polovině roku 2006,
projekt byl zaměřen na získání nových dobrovolníků, kteří
se velkou měrou podílí na činnosti našeho sdružení.
Díky tomuto projektu mohli být dobrovolníci odborně
proškoleni a zařadili se do činností obou poraden.
Tento projekt byl financován z Evropských sociálních
fondů, prostředků Evropské unie.

Komplexní dluhové poradenství pro občanské poradny
v České republice
Tento projekt byl realizován ve spolupráci s AOP
(Asociace občanských poraden) a jeho cílem je zajistit
občanům dluhové poradenství, vypracovat metodiku
tohoto poradenství, PR strategii, odzkoušení připravené
metodiky v praxi a její připomínkování.
Realizace tohoto projektu začala v červenci 2006 a
pokračuje v roce 2007, kdy 12.6. končí.
Tento projekt byl podpořen z prostředků
Evropské unie.

Další vzdělávání řídících pracovníků NNO a OP
Libereckého kraje
V tomto projektu budou realizovány vzdělávací programy,
které pomohou řídícím pracovníkům NNO a PO získat
dovednosti a znalosti nutné k efektivnímu řízení jejich
organizací. Tyto vzdělávací programy jsou rozděleny do
dvou částí a jejich součástí jsou také individuální
konzultace s jednotlivými lektory na téma, které si určí
frekventanti.
Tento projekt byl zahájen v říjnu 2006 a končí v červnu
2008.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním
fondem
a státním rozpočtem České republiky

Oživený dům
30.6.2006 byl ukončen rozsáhlý projekt Oživený dům, ve
kterém bylo realizováno množství aktivit ve spolupráci
s dalšími neziskovými organizacemi Liberce. Byly to –
Annolk, Rytmus, Omega, Tima. Podílely se na realizaci
těchto aktivit:
Program pro mladistvé delikventy
Občanská poradna v Jablonci nad Nisou
Rekvalifikační program pro rodiče na rodičovské
dovolené
Poradna pro oběti trestných činů
Vyhledávání pracovního uplatnění pro osoby
s mentálním postižením
Místní partnerství a tvorba záměrů pro sociální
integraci
Příprava komunitních plánů sociálních služeb
v obcích s rozšířenou působností
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky
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Finanční zpráva
Ing.Jana Ježková
Výnosy za rok 2006
Náklady za rok 2006

Zisk

3 243 845 Kč
3 229 810 Kč

14 035 Kč

Finanční přehled jednotlivých aktivit sdružení
Vzdělávání
příjmy
celkové náklady
materiál
lektorné
ost.služby
mzdy

zisk

235 885 Kč
222 445 Kč
6 384 Kč
140 257 Kč
31 333 Kč
44 471 Kč

13 440 Kč

Občanská poradna
příjmy
celkové náklady
materiál
služby
mzdy

zisk

Poradna pro oběti trestných činů
příjmy
83 504 Kč
celkové náklady
83 504 Kč
materiál
5 455 Kč
služby
30 054 Kč
mzdy
47 995 Kč

Program Pět P
příjmy
celkové náklady
materiál
služby
mzdy

zisk

zisk

Projekty
příjmy
celkové náklady
materiál
služby
mzdy

zisk

0 Kč

1 513 474 Kč
1 513 474 Kč
251 294 Kč
744 588 Kč
517 592 Kč

0 Kč

928 846 Kč
928 846 Kč
67 122 Kč
269 731 Kč
591 993 Kč

0 Kč

227 898 Kč
227 898 Kč
18 450 Kč
73 039 Kč
136 500 Kč

Zdroje
Dotace z veřejných zdrojů
Krajský úřad Libereckého kraje
Statutární město Liberec
Městský úřad Frýdlant v Čechách
MPSV
MŠMT
Městský úřad Hrádek n/Nisou
nadace Naše dítě
Asociace občanských poraden
Linka důvěry
Globální Grant NROS
SROP
Projekt Dluhové poradenství
Projekt Dalšího vzdělávání NNO a PO
dary
vlastní činnost
úroky

0 Kč

2 976 850 Kč
156 500 Kč
38 490 Kč
130 000 Kč
456 800 Kč
100 000 Kč
21 000 Kč
4 990 Kč
29 940 Kč
229 413 Kč
182 408 Kč
1 270 189 Kč
45 385 Kč
311 726 Kč
27 820 Kč
235 855 Kč
624 Kč

