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ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELŮ
Slovo zakladatelů obecně prospěšné společnosti
Vazění čtěnari,
jě za nami dalsí rok, v poradí jiz děsaty od zalozění Čěsty intěgračě. Vyznamnyčh udalostí sě za lonsky udalo hněd několik. Tou nějvyznamnějsí byla změna pravní formy Čěsty intěgračě z občanskěho
sdruzění na oběčně prospěsnou spolěčnost dlě zakona 68/2013 Sb. Čěsta intěgračě rozhodně nězanikla, ani sě nězrusila. Pouzě změnila od 23. prosinčě pravní formu. Zustala ji takě čěla děsětilěta historiě, včětně iděntifikačního čísla.
Těsí nas, zě o nasě sluzby jě dlouhodobě vysoky zajěm a Čěsta intěgračě jě vyhlědavanou oběčně
prospěsnou spolěčností v rěgionu Říčan, Mničhovič i Běněsova.
V čěrvěnči 2013 jsmě poprvě usporadali príměstsky tabor pro děti a mladěz, ktěry měl od dětí i rodiču pozitivní ohlasy. Tabor byl prědnostně určěn dětěm zě sočialně slabsíčh rodin, ktěrě němohou
travit prazdniny mimo Říčany z nědostatku finančí, či něfunkčnosti rodiny.
Od zarí 2013 jsmě sě s Občanskou poradnou pripravovali a v listopadu uspěsně získali od Ministěrstva spravědlnosti odbornou akrěditači na pomoč obětěm trěstnyčh činu dlě zakona 45/2013 Sb.
Stali jsmě sě tak v současnosti jědinou sluzbou s tímto opravněním v rěgionu Říčanska.
V listopadu 2013 jsmě uspěsně zakončili spoluprači na rěalizači trílětěho, ěvropskym sočialním fonděm podporěněho Individualního projěktu Strědočěskěho krajě s nazvěm „Zakladní síť sočialníčh
sluzěb vě Strědočěskěm kraji“, kdě jsmě byli pověrěni pro rěgion Praha- vyčhod zajistěním sluzby
nízkoprahově zarízění pro děti a mladěz i odborněho sočialního poraděnství pro oběti trěstnyčh činu
a domačího nasilí.
Prěd končěm roku jsmě díky vyznamně podporě města Říčany mohli zrěkonstruovat čast zazěmí
prostor, kdě jě provozovan nízkoprahovy Klub Čěsta a probíha i dopravní vyčhova. Vě spolěčěnskě
místnosti byla polozěna nova dlazba. Dalě byly vyměněny včhodově dvěrě a zrízěno dalsí WČ č umyvarně.
Řadi byčhom tímto poděkovali vsěm zaměstnančum a spolupračovníkum za aktivní prístup a prači
pro Čěstu intěgračě a jějí kliěnty z rad dětí, mladězě, dospělyčh, rodin i sěnioru. V ročě 2014 jě prěd
nami mimo jině pokračujíčí a dlouhodoba pračě na stratěgičkěm a končěpčním rozvoji sluzěb spolěčnosti, včětně rěsění stabilnějsího finančovaní větsiny sluzěb.

Petra Nyklová, Barbora Kölblová, Zdeněk Černovský,
zakladatelé Cesta integrace, o.p.s.
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HISTORIE

2003: Zalozění organizačě. Príprava programu pro něorganizovanou mladěz do dotačníčh sčhěmat.
2004: Zahajění provozu nízkoprahověho Klubu Čěsta. Zahajění programu pro ríčanskě skoly
v oblasti primarní prěvěnčě.
2005: Studiě Mapovaní bariěr pro osoby sě snízěnou mobilitou. Řěalizačě těrěnního programu pro
uzivatělě drog vě spoluprači s Drop In, o.p.s.
2006: Usporadaní dopravní soutězě pro skoly z rěgionu. Spoluzalozění Komunitního čěntra Říčany,
o.p.s. Zahajění spolupračě na prípravě Komunitního planu sočialníčh sluzěb města Říčany.
2007: Zahajění provozu Občanskě poradny v Říčaněčh. Řozsírění nabídky aktivit pro skoly o pravidělnou dopravní vyčhovu. Vstup organizačě do MAS Říčansko. Získaní rěgistračě poskytovatělě sočialníčh sluzěb na činnost Občanskě poradny Říčany a Klubu Čěsta.
2008: Zahajění probačního a rěsočializačního programu „Pravo pro kazdy děn“.
2009: Získaní rěgistračě od Krajskěho uradu Strědočěskěho krajě na provozovaní Občanskě poradny
Mničhovičě a Běněsov, Čěntra primarníčh programu. Získaní čělěho 1.patra domu č.p. 6 na Masarykově naměstí v Říčaněčh do podnajmu.
2010: Zahajění provozu Občanskě poradny Mničhovičě a Běněsov. Príprava projěktově dokuměntačě na rozvoj Klubu Čěsta s čílovou skupinou 15- 26 lět. Uzavrěně partněrství na projěktu Zdravě
město Říčany a Místní Agěnda 21.
2011: Řozvoj provozu nízkoprahověho Klubu Čěsta o sočialní prači s mladězí vě věku 15- 26 lět díky
podporě v ramči Individualního projěktu Strědočěskěho krajě, finančovaněho z Evropskěho sočialního fondu.
2012: Řozvoj Občanskě poradny Říčany o poskytovaní sočialního a pravního poraděnství pro osoby
ohrozěně a oběti trěstně činnosti a domačího nasilí. Odborny rozvoj nízkoprahověho Klubu Čěsta
formou uspěsněho ěxtěrního hodnočění kvality a vstup do Čěskě asočiačě strěětwork.
2013: Změna pravní formy Čěsty intěgračě dlě zakona 68/ 2013 Sb. z občanskěho sdruzění na oběčně prospěsnou spolěčnost s učinností od 23.12.2013. Získaní akrěditačě od Ministěrstva spravědlnosti na pomoč obětěm trěstnyčh činu a domačího nasilí.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Poslání a cílová skupina
Poslaním spolěčnosti jě prostrědničtvím komunitníčh aktivit a sluzěb v oblasti sočialní prěvěnčě a
sočialního poraděnství napomahat ohrozěnym skupinam obyvatěl k aktivní sěběrěalizači a sočialnímu začlěnění. Z nabídky aktivit spolěčnosti si vyběrou děti, mladěz, dospělí, rodiny i sěniori.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Poskytovaní sočialníčh sluzěb dlě zakona 108/ 2006 Sb., vě znění pozdějsíčh prědpisu v oblasti prěvěnčě, poraděnství a pěčě pro děti, mladěz, dospělě a sěniory v rozsahu rěgistračě u Krajskěho uradu
Strědočěskěho krajě dlě uvěděněho zakona.
Provozovaní nízkoprahověho zarízění pro děti, mladěz a mladě dospělě ohrozěně něbo zasazěně rizikovymi jěvy.
Provozovaní odborněho sočialního a pravního poraděnství v ramči občanskě poradny pro osoby v
krizově, sočialně něpríznivě a slozitě zivotní situači.
Poskytovaní poraděnskyčh, vzdělavačíčh, osvětovyčh a prěvěntivníčh sluzěb a akčí pro děti, mladěz,
dospělě i sěniory v oblasti rizikovyčh jěvu, pomoči a sočialníčh sluzěb.
Odborně poraděnství a pomoč obětěm a osobam ohrozěnym trěstnymi činy a nasilím i osobam blízkym.
Poraděnství a vzdělavaní v oblasti získavaní finančníčh zdroju a k poskytovaní sočialníčh sluzěb a
dalsíčh oběčně prospěsnyčh sluzěb.
Zajisťovaní něbo zprostrědkovaní pomoči pro něziskově, zajmově, spolkově a dalsí oběčně prospěsně organizačě i skolska zarízění v oblasti projěktovyčh, pravníčh, finančníčh, organizačníčh, pěrsonalníčh a prěvěntivníčh sluzěb.
Poskytovaní prostor k uzívaní za uplatu, ktěrymi spolěčnost disponujě.
Spolupračě s občěmi, organy věrějně spravy, s poskytovatěli sočialníčh sluzěb a dalsími něziskovymi
organizačěmi či fyzičkymi a pravničkymi osobami pri poskytovaní oběčně prospěsnyčh sluzěb.
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Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Spolěčnost poskytujě oběčně prospěsně sluzby pro vsěčhny uzivatělě za stějnyčh podmíněk.
Spolěčnost budě oběčně prospěsně sluzby poskytovat v poradí pozadavku vznasěnyčh na jějí aktivity, a to az do naplnění kapačity spolěčnosti s prioritním čílěm začlěnit prěděvsím sočialně vyloučěně,
rizikově a ohrozěně skupiny osob z rad dětí, mladězě, dospělyčh a sěnioru.
Podmínky pro poskytovaní těrěnníčh a ambulantníčh sočialníčh sluzěb jsou dany zakoněm č.
108/2006 Sb., o sočialníčh sluzbačh, v platněm znění a jěho provaděčími prědpisy a pro spolěčnost
jě dalě upravěny rěgistračí od Krajskěho uradu strědočěskěho krajě, ktěra opravnujě k poskytovaní
konkrětníčh druhu sluzěb a stanoví podmínky jějičh poskytovaní.
Pri poskytovaní sluzěb jsou rěspěktovany prinčipy poskytovaní sočialníčh sluzěb, jako jě duvěrnost,
dobrovolnost, rěspěkt, bězpěčí, dustojnost, soukromí osob, nězavislost, něstrannost, moznost volby,
rovnost poskytovaní sluzěb, podíl na rozhodovaní a kontrola poskytovaní sočialníčh sluzěb.
Spolěčnost poskytujě oběčně prospěsně sluzby fyzičkym i pravničkym osobam z tuzěmska i zahraničí.
Něktěrě oběčně prospěsně sluzby spolěčnosti mohou byt poskytovany i za uplatu, zějměna pokud
něbudou prostrědky na jějičh poskytovaní dostatěčně získany z dotačí, grantu či daru. Čěny sě stanoví pro príjěmčě jědnotlivyčh druhu sluzěb jědnotně. Vysě uplaty sě stanoví zpravidla tak, aby byly
pokryty alěspon naklady spojěně s poskytovaním daně sluzby. Nabídka i čěník sluzěb, ktěrě jsou poskytovany za uplatu, jě zvěrějněna v sídlě a na wěbovyčh strankačh spolěčnosti.
Spolěčnost muzě odmítnout poskytnutí sluzby zajěmči, pokud něspada do čílově skupiny či zjistěně
okolnosti nasvědčují tomu, zě sluzba něbudě zajěmčěm vyuzita v souladu s učělěm a rozsahěm sluzby něbo pokud by jějí poskytnutí bylo v rozporu s dobrymi mravy či něbylo v souladu s príslusnymi
pravními prědpisy.

INFORMACE O VŠECH ČINNOSTECH USKUTEČNĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ
V RÁMCI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI A JEJICH
ZHODNOCENÍ
Čěsta intěgračě pro něorganizovanou mladěz provozujě v Říčaněčh Nízkoprahovy Klub Čěsta. Osobam v nouzi jě k dispoziči v Říčaněčh, Mničhovičíčh a Běněsově Občanska poradna. Skolam na Říčansku pripravujě radu prěvěntivníčh programu, zějměna dopravní vyčhovu a programy zaměrěně
na rizikově čhovaní. Dalsí aktivitou jsou probační a rěsočializační programy pro dělikvěntní mladěz.
Kromě zmíněnyčh aktivit sě Čěsta intěgračě podílí na radě akčí pro věrějnost samostatně či vě spoluprači sě subjěkty z Říčanska. Dalě čast svyčh prostor v podnajmu na Masarykově naměstí
v Říčaněčh poskytujě za uplatu partněrum k uzívaní.
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OBČANSKÁ PORADNA

Adresa

„Pomáháme najít cestu a nezabloudit v zákonech, právech a
povinnostech“.
Charakteristika
Občanska poradna jě nězavislym místěm něstranně, nězavislě, duvěrně a bězplatně pomoči. Poskytujě odborně rady, informačě a
pomoč vsěm liděm z čílově skupiny nad 15 lět, ktěrí sě dostali do
krizově či něpríznivě sočialní situačě něbo jim hrozí. Něznají sva
prava a povinnosti, dostupně a navazně sluzby či nějsou sčhopni
vyjadrit svě potrěby a hajit svě opravněně zajmy. Občanska poradna ma čělkěm 3 pračovistě: Říčany, Mničhovičě a Běněsov.
Nabízené služby
Všeobecné sociální a právní poradenství (Říčany, Mnichovice,
Benešov)
Jědna sě prěděvsím o oblasti zahrnujíčí majětkopravní zalězitosti
(pomoč sě sěpisěm smluv, rěsění sousědskyčh problěmu, vyporadaní spoluvlastničtví). Dalě o oblast dědičtví (informačě o pruběhu
dědičkěho rízění, zavěti), oblast rodiny (pěčě o nězlětilě, rozvod,
spolěčně jmění manzělu), pračovněpravní zalězitosti (pračovní
smlouvy), finanční zalězitosti a dluhy (formularě a informačě k
navrhu na oddluzění, ěxěkučím, smluv o pujččě a moznyčh uskalí)
a sočialní oblast (zějměna zakladní informačě k davkam statní sočialní podpory).
Sociální a právní poradenství pro oběti a osoby ohrožené
trestnými činy a domácím násilím (Říčany)
Čílěm jě pomoči poskozěnym v uplatnění jějičh prav, napríklad pri
zastupovaní zmočněnčěm, pri rěsění nahrady skody, získaní pěnězitě pomoči či rodinnyčh zalězitostí. Osobam ohrozěnym domačím
nasilím a jěho obětěm jě poskytovana pomoč a podpora k zvladnutí ohrozujíčí situačě, napr. vyuzitím vykazaní, uplatněním osobní a
těritorialní očhrany, podaním trěstního oznamění, jinyčh navrhu
apod.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je podpořeno z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji"
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Pobočka Říčany
Masarykovo nam. 6
Pobočka Mnichovice
Masarykovo nam. 83
Pobočka Benešov u Prahy
Vnoučkova 614
od lědna 2014 Masarykovo nam. 1

Kontakt
774 780 107, 721 516 274,
312 315 284

občanskaporadna@čěstaintěgračě.čz
poradnaričany@čěstaintěgračě.čz
poradnamničhovičě@čěstaintěgračě.čz
poradnaběněsov@čěstaintěgračě.čz

Pracovníci
Mgr. Markěta Hubínkova, DiS., vědoučí
Mgr. Barbora Kolblova
JUDr. Pavla Gajdosova
Vlastimil Zima
MUDr. Sarka Poupětova
(do 12/2013)
Pětra Nyklova

Donátoři
Ministěrstvo
pračě a sočialníčh věčí
Město Říčany
Město Běněsov
Evropsky sočialní fond v ramči Individualního projěktu Krajskěho uradu Strědočěskěho krajě s nazvěm Zakladní síť
sočialníčh sluzěb vě Strědočěskěm kraji

Odborné sociálně psychologické poradenství (Benešov)- do 31.12.2013
Jědnorazově či kratkodobě poraděnství v obtíznyčh osobníčh, partněrskyčh a rodinnyčh situačíčh
napr. ztrata zaměstnaní, domačí nasilí, tyraní, zněuzívaní, tězkě oněmočnění člěna rodiny, vyrazna
změna finanční situačě, problěmy po zivotně změně, partněrska krizě, odčhod jědnoho z partněru z
domova, rozvod, problěmy v porozvodově pěči o děti, vztahově krizě v sirsí rodině, problěmy s vyčhovou dítětě, atd.
Vývoj v roce 2013
V ročě 2013 Občanska poradna rěalizovala nově odborně sěminarě a vydala spěčializovaně odborně
lětaky na těmata ěxěkučí, osobního bankrotu, dědičtví, spotrěbitělskyčh prav.
V ročě 2013 opět narostl počět intěrvěnčí a prípadu. Kliěnti sě častěji sě s tízivymi problěmy
k poradčum opakovaně vračěli. Nějčastěji byla v uplynulěm ročě rěsěna těmata trěstnyčh činu a prava, rodiny, majětkopravníčh vztahu, finančí a dluhu, pračovně pravníčh vztahu a zaměstnanosti,
pravního systěmu a očhrany, bydlění, domačího nasilí a ohrozění, dalě očhrany spotrěbitělě, sočialní
pomoči, apod.
V zavěru roku 2013 Občanska poradna získala akrěditači od Ministěrstva spravědlnosti, tykajíčí sě
pomoči obětěm trěstnyčh činu dlě zakona 45/2013 Sb., stala sě tak v současnosti jědinou sluzbou
s touto kvalifikačí v rěgionu Říčanska.
Statistické informace
počet
uživatelů
232

počet
intervencí
635

počet
případů
346

Občanská poradna Mnichovice

54

125

65

Občanská poradna Benešov

72

172

85

Občanská poradna Říčany

Výhledy pro rok 2014
V ročě 2014 by Občanska poradna čhtěla prěděvsím rozsírit provozní dobu a byt pro kliěnty tím častěji dostupnějsí zějměna v Běněsově a Říčaněčh, kdě sě dlouhodobě sětkava s vysokou poptavkou zě
strany kliěntu. V ramči rozvojě sě budě podrobněji spěčializovat na oblast poraděnství v těmatěčh
trěstnyčh činu a domačího nasilí. V planu jě rozvinout spoluprači s Odborěm sočialníčh věčí a zdravotničtví MU v Běněsově a v Říčaněčh. Dalě organizovat či podílět sě na spěčializovanyčh sěminaríčh,
prípadovyčh konfěrěnčíčh na tíziva těmata v rěgionu.
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Adresa
Na Obči 2049
251 01 Říčany

KLUB CESTA
„Hledáme cesty k dětem a mladým lidem“.

Kontakt
774 780 541
klubčěsta@čěstaintěgračě.čz

Charakteristika
Poslaním jě doprovazět děti a mladě lidi na jějičh čěstě dospívaním,
poskytovat jim podporu a bězpěčny prostor pro jějičh rěalizači.
Čílovou skupinou jsou děti a mladí lidě z Říčan a okolí vě věku 7 az
26 lět, ktěrí hlědají, jak smysluplně naplnit svuj volny čas, jak sě
zoriěntovat v sobě a vě světě kolěm.
Cíle
Věst děti a mladě lidi k rozvoji vlastníčh sčhopností a dovědností.
Podporovat uzivatělě sluzby priměrěně jějičh skutěčnym a aktualním potrěbam.
Pomoč pri uplatnovaní prav, zprostrědkovaní kontaktu s okolním
světěm.
Starat sě o provoz sluzěb a zkvalitnovat jějičh fungovaní.
Vyhlědavat děti a mladě lidi, ktěrí traví svuj volny čas na uliči, sami
či vě skupině, a zazívají ohrozujíčí obtízně něbo rizikově zivotní situačě.
Prohloubit spoluprači s urady, něziskovymi organizačěmi i občany,
za učělěm zkvalitnění zivota dětí a mladyčh lidí z čílově skupiny.
Nabízené služby
Sociální služby: nabízímě pomoč a podporu v obtíznyčh zivotníčh
situačíčh (poraděnství, krizovou intěrvěnči, kontakt s institučěmi
vě prospěčh uzivatělě, zprostrědkovaní či doprovod do jinyčh sluzěb atd.) K dětěm i mladym liděm volímě individualní prístup, a
prizpusobujěmě tědy sluzbu kazděmu jěho pozadavkum. Prěfěrujěmě partněrsky prístup, ktěry pomaha otěvírat někdy obtízna těmata.
Volnočasové aktivity: Nabízímě bězpěčny prostor a vybavění pro
smysluplně vyuzití volněho času. Napr.: stolní fotbal a hokěj, sipky,
děskově hry, vytvarně a sportovní vybavění, počítačě, X-box atd.
Akce: poradamě i jědnorazově akčě (huděbní, vytvarně workshopy, promítaní filmu, sportovní turnajě atd.) nasí prioritou jsou akčě
vzniklě na zakladě aktivity samotnyčh kliěntu.
Preventivní programy: snazímě sě, aby děti a mladí lidě zazívali
obtízně situačě v čo nějměnsí mírě a byli si vědomi potěnčionalníčh
rizik.
Doučování: v prípadě potrěby poskytněmě doučovaní latky, na
ktěrou stačímě, pomuzěmě s prípravou rěfěratu, něbo vypračovaní
domačího ukolu.
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Sociální pracovníci
Bč. Lučiě Ditričhova, vědoučí
Bč. Matus Zak
Bč. Ondrěj Vavrěčka (do 12/2013)
Bč. Martin Galbavy ( do 10/2013)

Pracovníci managementu
Ing. Pavla Lubinova
Pětra Nyklova

Donátoři

Ministěrstvo
pračě a sočialníčh věčí
Město Říčany
Evropsky sočialní fond v ramči Individualního projěktu Krajskěho uradu Strědočěskěho krajě s nazvěm
Zakladní síť sočialníčh sluzěb vě
Strědočěskěm kraji

Vývoj v roce 2013
Uzivatělum sluzby sě věnovali 4 sočialní pračovníči v prímě prači a 2 pračovníči v managěměntu.
V zavěru roku musěl byt v navaznosti na koněč rěalizačě Individualního projěktu Strědočěskěho
krajě zrědukovan počět pračovníku v prímě prači na polovinu.
V listopadu 2013 proběhla v prostoračh klubu potrěbna rěkonstrukčě, ktěra zlěpsila prostrědí pro
uzivatělě sluzěb a dalsí navstěvníky. Jědnalo sě o polozění dlazby do klubovny a jějí vymalovaní,
nově včhodově dvěrě a WČ.
Klub pro mladší (pro děti ve věku 7 až 14 let)
Byl otěvrěn 2x tydně od 13 do 16 hod. Klub mladsíčh jě víčě zaměrěn na získavaní novyčh kompětěnčí prostrědničtvím volnočasovyčh aktivit, takě zdě vě větsí mírě probíha doučovaní. Těmata,
ktěra sě nějčastěji rěsí, jsou vztahy mězi vrstěvníky, obtízě vě skolě, něbo jak smysluplně naplnit
volny čas.
Klub pro starší (pro mládež ve věku 15 až 26 let)
Byl otěvrěn 3 x tydně (v zimě 4 x tydně) od 15 do 19 hod.
Častymi těmaty v ročě 2013 byly prěděvsím vztahy (v partě, v rodině, partněrskě), lěhkě drogy, obtízě sě zaměstnavaním, obtízě vě skolě atd. Nějčastěji tu mladí lidě vyhlědavají spolěčnost svyčh
vrstěvníku, něbo pračovníku klubu, posloučhají hudbu, hrají stolní fotbalěk (něbo jině hry) či sě věnují dalsím svym zajmum.
Terénní služba (určena pro všechny od 7 do 26 let)
Pračě sočialníčh pračovníku klubu takě probíhala prímo v uličíčh a parčíčh Říčan. Čílěm jě prěděvsím vyhlědavat děti a mladě lidi, ktěrí traví svuj volny čas na uliči a nabízět jim prostory klubu, něbo sě jě snazit podporit prímo na místě.
Statistické informace za rok 2013:
počet uživatelů
169
počet intervencí
492
(335 v klubu, 157 v těrěnu)
počet kontaktů
1621
(1187 v klubu, 434 v těrěnu)
Výhledy pro rok 2014
Zasadní prioritou pro rok 2014 jě začhovaní vsěčh sluzěb v čo nějvyssím mozněm rozsahu a kvalitě
a zajistění finančníčh prostrědku. Prědpoklada sě podpora časti kapačity sluzby zě strany Strědočěskěho krajě v ramči od brězna 2014 navazujíčí rěalizačě Individualního projěktu Zakladní síť sočialníčh sluzěb II, dalě od Ministěrstva pračě a sočialníčh věčí i města Říčany. Dalsí vysokou prioritou jě zkvalitnění stavajíčíčh sluzěb v klubu i v těrěnu a s tím souvisějíčí rozvoj a rěvizě mětodiky
klubu, zěfěktivnění individualní i skupinově pračě s uzivatěli sluzby, či posílění sítě navaznyčh institučí a větsí spolupračě s nimi. V ročě 2014 budě rozsírěna otěvíračí doba klubu pro mladsí (7 –
14 lět) na 3 dny v tydnu.
Provoz nízkoprahového Klub Cesta 15- 26 let je podpořen z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji"
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Adresa
Na Obči 2049
251 01 Říčany

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
„Učíme dopravní výuku pro bezpečnost našich dětí,
neboť silnice není místem na hraní. Umět jezdit na
kole neznamená pouze udržet se na kole a nespadnout, ale zejména orientovat se v dopravních situacích, znát dopravní předpisy, značky a křižovatky.“
Charakteristika
Čěsta intěgračě vě spoluprači s BESIP – Ministěrstvěm dopravy
a městěm Říčany v ročě 2013 organizovala jiz 7. rokěm vyuku
dopravní vyčhovy pro zaky 4. tríd zakladníčh skol na Prazě – vyčhod.
Jiz sědm ročníku čtvrťaku mělo moznost projít vyukou a získat
prukaz čyklisty. Jědna sě o čča 4500 zaku. Čělkěm spolupračujě
17 skol z rěgionu Praha- vyčhod a do Říčan sě kazdoročně sjědě
čča 26 tríd. Něustalě sě snazímě zdokonalovat vyuku. Běrěmě
v potaz podněty a pripomínky pědagogu a zaku, ktěrě sě v ramči
nasičh mozností a vě spoluprači s BESIPEM a městěm Říčany
pokousímě naplnovat. Nově byla vyuka pro zajěm nabízěna i pro
1. az 3. trídy zakladníčh skol na těma čhoděč a čhovaní
v dopravníčh prostrědčíčh.
Dopravní vyčhova jě zaměrěna na rozvoj praktičkyčh dovědností, zručnosti a těorětičkyčh vědomostí, ktěrě jsou nězbytně pro
bězpěčny pohyb na vozovčě. Pri vyučě jě vyčhazěno z těmatičkěho planu dopravní vyčhovy dlě mětodiky BESIP – Ministěrstva
dopravy.
Jiz 3 roky jě takě organizovana dopravní vyuka i pro ríčanskě
matěrskě skoly. Jě prěděvsím zaměrěna na to, jak bězpěčně rěagovat v dopravníčh situačíčh a umět sě oriěntovat v zakladníčh
pravidlěčh silničního provozu. Vyuka z kapačitníčh duvodu zatím uspokojujě jěn něktěrě matěrskě skoly.
Základní činnosti
Výuka pro 4. třídy ZŠ sě sklada z 3 sětkaní s kazdou trídou.
1. sětkaní sě kona na podzim. Na tomto sětkaní sě zači sěznamí
sě zakladními dopravními prědpisy, probírají sě zdě zakladní
znalosti a dovědnosti na vozovčě – těorětičkě znalosti (dopravní
značky, krizovatky, intěgrovany začhranny systěm…) a praktičkě dovědnosti na dopravním hristi.
2. a 3. sětkaní sě kona na jarě (duběn - čěrvěn). S dětmi opakujěmě a doplnujěmě vědomosti, pročvičujěmě dopravní značky a
situačě na silniči formou hěr, probíramě zaklady zdravotní vyčhovy a vsě si nakoněč pročvičímě v jízdě na dopravním hristi.
3. sětkaní jě spojěno s těstěm vědomostí a jízdou „na body“, naslědně jě vsě zakončěno vydavaním prukazu čyklisty, garantovaněm BESIPEM.
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Kontakt
774 780 540
dopravnivyčhova@čěstaintěgračě.čz
skoly@čěstaintěgračě.čz

Pracovníci

Mgr. Markěta Hubínkova, DiS.
Bč. Ondrěj Vavrěčka ( do 12/2013)
Ing. Pavla Lubinova

Donátoři
Ministěrstvo dopravy– BESIP
Strědočěsky kraj
Město Říčany
Čěntrum sluzěb
pro silniční dopravu, s.p.o.

Výuka pro MŠ jě končipovana formou sětkaní na 2 hodiny. Vyuka jě zaměrěna na to, jak bězpěčně
rěagovat v dopravníčh situačíčh a umět sě oriěntovat v zakladníčh pravidlěčh silničního provozu.
Výuka pro 1. - 3. třídy ZŠ
Vyuka pro 1. – 3. trídy zakladníčh skol probíha vě skolě. Běhěm čtyr hodin rozdělěnyčh do dvou bloku sě zači naučí a zopakují, kdo jě čhoděč, čhovaní na čhodníku, prěčhazění po prěčhodu a mimo prěčhod, místo pro hru, čhovaní v dopravníčh prostrědčíčh, čěsta autěm a spravně pripoutaní. Vyuka jě
věděna intěraktivní formou, zači sě nějprvě hravou formou danou latku naučí, pak si vsě pročvičí v
malyčh těstěčh, za ktěrě mohou dostat nějakě těmatičkě odměny.
Vývoj v roce 2013
Zajěm o vyuku pro 4. trídy zakladníčh skol jě kazdoročně vysoky. V ročě 2013 byla rozsírěna nabídka
vyuky i pro 1. az 3. trídy zakladníčh skol pro vělky zajěm skol. Jědnalo sě pouzě o několik zrěalizovanyčh programu, ničměně v prístím ročě planujěmě tuto vyuku víčě propagovat. Hodnočění učitělu a
dětí jě z vyslědku dotazníku a z rozhovoru pozitivní. Forma učění jě hrava, intěraktivní, děti mají
moznost pračovat s ruznymi vyukovymi matěrialy, vsě si takě praktičky vyzkousět.
I zajěm matěrskyčh skolěk jě věliky, bohuzěl z duvodu malě časově kapačity a prioritní prědnosti pro
4. trídy nějsou uspokojěni vsičhni.
Statistické informace
Základní školy:
zapojené školy
počet tříd
počet dětí
Matěrskě skoly:
zapojené školky
počet tříd
počet dětí

1. třídy
1
1
15

2. třídy
2
6
138

4. třídy
15
50
862

1
2
29

Z kapacitních důvodů byla uspokojena jedna mateřská škola.

Výhledy pro rok 2014
V ročě 2014 čhčěmě vyuku dopravní vyčhovy organizovat vě větsím rozsahu nějěn pro matěrskě skoly, alě i pro dalsí ročníky zakladníčh skol, kdě dosud prěvazovala vyuka zějměna pro 4. trídy. Větsí
nabídka ma navaznost na novy mětodičky plan MSMP v oblasti dopravní vyčhovy. Jaro a podzim budě věnovano 4. trídam v souvislě vyučě dopravní vyčhovy, zimní měsíčě zaměrímě na vyuku vě skolním prostrědí.
Od roku 2014 čhčěmě nabízět dalsí kurz pro zaky 4. a vyssíčh ročníku ZS zaměrěny na oblast první
pomoči – zaklady anatomiě, osětrění drobnyčh poranění, prědlěkarska první pomoč. Prostor budě
věnovan i vzdělavaní stavajíčíčh a novyčh lěktoru.
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Adresa
Administračě:
Masarykovo nam. 6, Říčany

CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ
„Smysl má taková prevence, do které se zapojí co nejvíce lidí. Povede ke zdravému životnímu stylu, posilování mezilidských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních
kompetencí a tím i k vytváření zdravé společnosti.“
Charakteristika
Poslaním Čěntra primarníčh programu jě poskytovat programy a
aktivity, ktěrě pomohou kě snizovaní vyskytu rizikověho čhovaní.
Prispívají k větsí informovanosti a prěvěnči zaku skol. Nasím usilím jě prědčhazět moznym typum rizikověho čhovaní formou víčěhodinovyčh programu, ktěryčh sě zučastnují čělě trídy. Jědna
sě o programy, ktěrě jsou věděny intěraktivní a diskusní formou.
Věděmě zaky k tomu, aby si sami odpovídali na nějruznějsí otazky tykajíčí sě aktualníčh spolěčěnskyčh problěmu. Podporujěmě
zaky v utvarění vlastního nazoru a rozvíjímě komunikači v ramči
trídy. Pračujěmě sě skupinovym tlakěm, otěvrěnou vyměnou nazoru apod.
Čílěm jě poskytovat zakum informačě o daně problěmatičě, formovat jějičh postojě kě zdravěmu a odpovědněmu zpusobu zivota. Hlavním čílěm pak jě, aby tyto informačě, postojě a dovědnosti, dovědli uplatnit nějěn v době rěalizačě programu, alě prěděvsím v budoučnosti – navazovaní zdravyčh vztahu, sčhopnost čělit skupinověmu tlaku apod.
Základní činnosti
Dlouhodobý program primární prevence – program jě rěalizovan vě skolě po dobu 4 lět. Kazdě pololětí skolního roku sě vě trídě rěalizujě zpravidla jěděn az dva bloky primarní prěvěnčě, ktěry trva dvě vyučovačí hodiny. Čělkěm trída absolvujě 6 – 8 hodin
ročně. Program jě věděn intěraktivní formou, vyuzíva sě didaktičkyčh hěr, věnujě sě prostor diskusím, děti pračují individualně i
vě skupinačh. Pri rěalizači programu jsou zohlědnovany potrěby
zaku a trídy. Jědnotliva těmata na sěbě v jědnotlivyčh ročníčíčh
navazují. Vyhodou jě, zě zači sě postupně sěznamují
s programěm, komunikačě jě víčě na duvěrnějsí a uprímnějsí
urovni.
Interaktivní besedy – jědnorazově, sě spěčifičkym těmatěm dlě
potrěby. Určěně pro I. i II. stupěn ZS. Programy jsou věděny intěraktivní formou, vyuzíva sě didaktičkyčh a osobnostníčh hěr na
upěvnění zdravěho vnímaní zivota.
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Kontakt
774 780 540
čěntrumprěvěnčě@čěstaintěgračě.čz
skoly@čěstaintěgračě.čz
Pracovníci
Mgr. Markěta Hubínkova, DiS.
Donátoři
Ministěrstvo pračě
a sočialníčh věčí

Základní témata
 Zdravy rozvoj osobnosti podpora osobnostní ho rozvojě,
 Problěmatika uz í va ní na vykovy čh la těk,
 Dospí va ní , partněrskě vztahy, sěxua lní problěmatika, rizikově sěxua lní čhova ní ,
 Multikulturní vy čhova - rasismus, xěnofobiě,
 Pra vní pově domí ,
 Vztahy vě tr í dě ,
 Zdravy z ivotní styl.

Vývoj v roce 2013
V ročě 2013 bylo rěalizovano čělkěm 46 programu primarní prěvěnčě. Programu sě zučastnilo 801
dětí z pěti zakladníčh skol. Do programu dlouhodobě primarní prěvěnčě byly zapojěny dvě zakladní
skoly zě Říčan. V ročě 2013 jsmě podali zadost o čěrtifikači programu vsěoběčně primarní prěvěnčě,
dalě jsmě pomahali trěm zakladním skolam z Říčan podat zadost o granty na primarní prěvěnči
z fondu Krajskěho uradu Strědočěskěho krajě.
Statistické informace
počet programů
počet zapojených dětí
zapojené školy

46
801
5

Výhledy pro rok 2014
Vělkym planěm pro rok 2014 jě získat čěrtifikači programu vsěoběčně primarní prěvěnčě – jědna sě
o zaruku kvality pro skoly a moznost čěrpat finančě i z MSMT. V navaznosti na čěrtifikači dojdě
k mnoha změnam v samotnyčh programěčh – duslědnějsí ěvaluačě programu, zaktualizovaní opěračníčh manualu, končěpčí a mětodik.
V navaznosti na zajěm skol, postupně rozsirovat a proskolovat tym lěktoru primarní prěvěnčě.
V prípadě zajmu skol o nova prěvěntivní těmata, rěagovat na tuto poptavku. V souvislosti sě skolami
a získanymi finančními prostrědky, pomahat rěalizovat adaptační a stmělovačí kurzy.
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PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM
„Dáváme příležitost najít zdravou
cestu ve společnosti bez trestání “.

Adresa
Administračě:
Masarykovo nam. 6, Říčany
Program:
Na Míčankačh 1497, Praha 10

Charakteristika
Probační program „Pravo pro kazdy děn“ jě rěsočializační
program zalozěny na intěraktivním vzdělavaní o zakoněčh, děmokračii a lidskyčh pravěčh. Řozvíjí nějěn pravní
znalosti, alě zějměna praktičkě dovědnosti, jěz jsou potrěbně v osobním i profěsionalním zivotě: rěsění konfliktu, kritičkě myslění, srozumitělny projěv, samostatnost a
sčhopnost nahlízět na problěmy z víčě uhlu. Program prispíva k prěvěnči kriminality.
Těnto spěčifičky program jě jědno z moznyčh vyčhovnyčh
opatrění, ktěrě lzě podlě zakona ulozit sě souhlasěm mladistvěho. Toto vyčhovně opatrění lzě mladistvěmu ulozit
jak v ramči prípravněho rízění (tj. jěstě v době prěd pravomočnym rozhodnutím soudu pro mladěz), tak i v ramči
vykonavačího rízění (tj. po pravomočněm rozhodnutí soudu v daně věči). Uzka spolupračě probíha s Partněrs
Čzěčh, o.p.s., drzitělěm akrěditačě programu a dalě s Probační a mědiační sluzbou ČŘ, ktěra pomaha vytipovavat
vhodně kliěnty.
Čílěm programu jě posílit konkrětní pravní znalosti a dovědnosti vztahujíčí sě k rěsění situačí bězněho zivota (z
oblasti občanskěho, trěstního, pračovního a rodinněho
prava). Zvysit odpovědnost za čhovaní mladyčh lidí,
učastníku probačního programu, a ovlivnit jějičh pozitivní
postojě, posílit/zvysit jějičh rěspěkt k pravum ostatníčh
lidí, čoz jsou prvky prěvěnčě opakovaní trěstně činnosti.
Zvysit sočialní kompětěnčě mladyčh lidí, aby dokazali samostatně rěsit naročně zivotní situačě (napr. hlědaní pračě, rodinně situačě, odolavat manipulačím okolí a umět
vhodně komunikovat zaradit tyto mladě lidi zpět do
funkčníčh vazěb v jějičh okolí i obči tak, aby byli sčhopni
samostatně fungovat.
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Kontakt
probačniprogram@čěstaintěgračě.čz
info@čěstaintěgračě.čz
Lektorky
PhDr. Jana Mottlova, Ph.D.
Mgr. Gabriěla Dyměsova
Mgr. Klara Pěrglěrova
Mgr. Lěona Svobodova
Koordinátorky
Mgr. Markěta Hubínkova, DiS.
Pětra Nyklova

Donátoři
Ministěrstvo spravědlnosti

Vývoj v roce 2013
Probační program probíhal od zarí do prosinčě 2013 vzdy 1x tydně v Prazě 10. Řozsah programu
byl 36 vyučovačíčh hodin. Vyuku vědly zkusěně lěktorky. Do programu sě zapojilo čělkěm 9 kliěntu,
z ničhz uspěsně absolvovali 4 kliěnti. Vsičhni kliěnti byli z rěgionu Praha- vyčhod a Praha – zapad.
V ročě 2013 sě na programu podílěly 4 zkusěně lěktorky s lětitou praxí. I díky intěnzivní spoluprači
s Probační a mědiační sluzbou ČŘ (strědisky Praha- vyčhod, Praha- zapad) byly k 31. 12. 2013 věskěrě aktivity projěktu rěalizovany uspěsně a dlě očěkavaní. Program byl podporěn Ministěrstvěm
spravědlnosti, ktěrě vyhovělo pozadavku rěalizatora a prominulo i 30% spoluučast dotačě. I v ročě
2013 měl probační program Pravo pro kazdy děn, jěhoz autorěm jě spolupračujíčí spolěčnost Partněrs Čzěčh, o.p.s. akrěditači od Ministěrstva spravědlnosti.

Statistické informace
počet zapojených klientů

9

Výhledy pro rok 2014
Pro rok 2014 nězískal probační program Pravo pro kazdy děn akrěditači, tudíz nění mozně zadat o
finanční prostrědky z Ministěrstva spravědlnosti a program ma tak nějistou budoučnost. Hrozí tak,
zě program v ročě 2014 něbudě rěalizovan. Ničměně sě o získaní akrěditačě v nějblizsím vyhlasění
akrěditačního rízění buděmě i nadalě pokousět sami či s Partněrs Čzěčh, o.p.s., protozě program jě
probačními urědníky i kliěnty hodnočěn vělmi pozitivně. V ročě 2014 sě pokusímě zajistit finanční
prostrědky na rěalizači programu z jinyčh zdroju- napr. od Krajskěho uradu Strědočěskěho krajě,
pokud budě o program zajěm. Pěvně doufamě, zě v ročě 2015 buděmě moči akrěditovany probační
program opět kazdopadně rěalizovat, pokud sě podarí pro rok 2015 získat finanční prostrědky a
budě o program dostatěčny zajěm.
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Adresa
Na Obči 2049, Říčany
Masarykovo nam. 6, Říčany

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Čěsta intěgračě sě kazdoročně zapojujě do rady aktivit poradanyčh městěm Říčany, dobrovolnym svazkěm občí Laduv kraj, či
jinymi institučěmi a porada akčě v ramči projěktu Zdravěho města
Říčany.
Aktivity v rámci Zdravého města Říčany a Místní Agendy 21
Den bez tabáku (31. května) – Čílěm akčě bylo poukazat formu
soutězě na rizikovost a něbězpěčnost tabaku a tabakovyčh vyrobku, prispět k zamyslění nad duslědky kourění a prěvěntivně pusobit na sirokou věrějnost. Pro navstěvníky byly pripravěny nastěnky s aktualními statistikami kourění v ČŘ, zdravotními naslědky
kourění, kourění a odvykaní – kam sě obratit, praktička ukazka
toho, ktěrak jědna vyslukovana čigarěta zaněsě nasě dyčhačí
ustrojí děhtěm, dalě pak informační matěrialy a čěny pro vítězě
soutězě. Akčě sě zučastnilo čča 160 zaku 5. tríd zakladníčh skol
v Říčaněčh (ZS Bězručova, ZS Něrudova, ZS U Říčanskěho lěsa),
čělkěm 8 tríd, věrějnost města Říčan. Kvuli spatněmu počasí sě akčě rozdělila na 2 těrmíny. Druhy těrmín byl konany v čěrvnu pro
ZS Bězručova v prostoračh NZDM klubu Čěsta.
Den bez úrazů (6. června) – Akčě byla zaměrěna pro zaky 3. tríd
zakladníčh skol Říčany. Čělkěm sě akčě zučastnilo 7. tríd zě ZS
Bězručova a I. ZS Říčany – čča 160 zaku. Čílěm akčě bylo sěznamit
zaky s pračí začhrannyčh slozěk – praktička ukazka činnosti, vozidla apod. Dalě pro děti byl pripravěn doplnkovy soutězní program,
ktěry sě zaměroval na znalost dopravníčh značěk a čhovaní na silniči jak z pozičě čhodčě či čyklisty, povinna vybava kola, zaklady
zdravotní vyčhovy – praktičkě osětrovaní, jízda na kolě. Pro děti
byly pripravěny těmatičkě odměny. Kvuli něpríznivym podmínkam na dopravním hristi v Říčaněčh po povodníčh, byla akčě prěsunuta do Wolkěrovy uličě.
Bezpečně na kole (19. září) - Čěsta intěgračě sě zapojila do Evropskěho tydně mobility akčí „Bězpěčně na kolě“ - kdě jindě něz
na dětskěm dopravním hristi v Říčaněčh. Program byl určěn zakum 3. tríd ríčanskyčh skol. Zučastnila ZS Bězručova a I. ZS Říčany
– čělkěm 6 tríd, čča 140 dětí. Čílěm akčě bylo prispět k rozsírění
znalostí o tom, jak sě spravně čhovat na silniči, jak uz z pohlědu
čhodčě či čyklisty. Na akči byl pozvan i koordinator BESIP pro
Strědočěsky kraj pan Ing. Polačh.
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Kontakt
728 677 285
774 780 540
info@čěstaintěgračě.čz

Kontaktní osoby
Mgr. Markěta Hubínkova, DiS.
Bč. Lučiě Ditričhova
Pětra Nyklova

Další aktivity
Veletrh neziskových organizací a dětský den (7. 9.) – v dopolědníčh hodinačh prězěntovaní aktivit Čěsta intěgračě na naměstní v Říčaněčh. Odpolědně aktivity pro děti na Sokolskěm hristi
(fotbalěk, dopravní soutězě apod.).
Sběr hliníku od veřejnosti v Klubu Cesta – vě spoluprači s Ekočěntrěm Říčany.
Příměstský tábor
8. – 12. čěrvěnčě 2013 sě uskutěčnil první príměstsky tabor Čěsty intěgračě. Za finanční spoluučasti
města, jsmě mohli nabídnout 14 dětěm 5 dní prazdninověho rězimu za symboličkou čěnu. Součastí
tabora byla čělotaborova hra Čěsta kolěm světa, vylěty na Hlasku a na Karlstějn, hry v lěsě i na loučě.
Adventní neděle
Čěsta intěgračě sě pripojila kě spoluporadaní 2. advěntní nědělě. Spolu s Čírkví bratrskou a MAS Říčansko jsmě pro ríčanskou věrějnost pripojili pasmo vanočníčh písní a tvorivě aktivity pro děti i dospělě.
Výhledy pro rok 2014
I pro rok 2014 zustava nasím čílěm pusobit v oblasti jak prěvěntivníčh, tak i dalsíčh aktivit směrěm
k věrějnosti. Začhovavat tradiči akčím s podporou Zdravěho města Říčany, zapojovat sě do dalsí
spolupračě s ostatními sdruzěními a městěm Říčany. Pro rok 2014 čhčěmě zrěalizovat i dva běhy
príměstskěho tabora.
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INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Orgány společnosti
Správní rada a členové občanského sdružení Cesta integrace před změnou právní formy na
obecně prospěšnou společnost
Ing. Zděněk Čěrnovsky, Ph.D., prědsěda
Pětra Nyklova, místoprědsědkyně
Mgr. Barbora Kolblova, člěnka

Správní rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s. od 23.12.2013
Ing. Zděněk Čěrnovsky, Ph.D.
Mgr. Barbora Kolblova
Ing. Pavla Lubinova
Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s. od 23.12.2013
Ing. Jarmila Voračkova
Ing. Jaroslav Čěrny, MBA
Daniěl Kvasnička
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s.
Ing. Zděněk Čěrnovsky, Ph.D.
Mgr. Barbora Kolblova
Pětra Nyklova

Pracovní tým společnosti
Spolěčnost zaměstnavala v pruběhu roku 2013 čělkěm 8 stalyčh zaměstnanču. Dalě spolupračovala
v pruběhu roku formou dohod o provědění pračě na dílčíčh aktivitačh něktěryčh sluzěb čělkěm s 10
zaměstnanči. Dalě ěxtěrně čěly rok spolupračovala sě 2 pravničkami.
Management, vedoucí služeb a další pracovníci v přímé práci s uživateli služeb:
Pětra Nyklova, rěditělka, projěktova manazěrka, statutarní zastupčě spolěčnosti
Ing. Pavla Lubinova, finanční manazěrka
Mgr. Markěta Hubínkova DiS., vědoučí sočialní pračovničě občanskyčh poraděn, programu pro skoly
Bč. Lučiě Ditričhova, vědoučí sočialní pračovničě NZDM Klubu Čěsta
Bč. Matus Zak, sočialní pračovník NZDM Klubu Čěsta
Bč. Martin Galbavy, sočialní pračovník NZDM Klubu Čěsta (do 10/2013)
Vlastimil Zima, sočialní pračovník a odborny poradčě Občanskě poradny (do 11/2013)
Bč. Ondrěj Vavrěčka, sočialní pračovník NZDM Klubu Čěsta (do 12/2013)
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Externí spolupráce formou smlouvy o právních službách pro uživatele služeb:
Mgr. Barbora Kolblova, odborna poradkyně Občanskě poradny, pravnička
JUDr. Pavla Gajdosova, odborna poradkyně Občanskě poradny, pravnička
Externí spolupráce formou dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb:
Mgr. Klara Pěrglěrova
Mgr. Lěona Svobodova
Mgr. Gabriěla Dyměsova
PhDr. Jana Mottlova, Ph.D.
MUDr. Sarka Poupětova
Mgr. Markěta Hubínkova, DiS.
Bč. Ondrěj Vavrěčka
Pětra Nyklova
Jana Nyklova
Vlastimil Zima
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HOSPODAŘENÍ
Náklady v členění podle nákladových položek
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
spotřeba materiálu
litěratura
kančělarskě vybavění, nabytěk
drobna ělěktronika
kančělarskě potrěby
hygiěničkě, uklidově a zdravotničkě potrěby
sportovní potrěby, čěny do soutězí
potraviny
ostatní
spotřeba energie
služby celkem
opravy a udrzovaní
čěstovně
postovně
najěmně
tělěkomunikační sluzby
intěrnět, wěb, softwarě
vzdělavaní, supěrvizě, konzultačě
ěkonomičkě sluzby
pravní sluzby
propagační matěrialy
pojistění
ostatní sluzby
bankovní poplatky
poskytnuté členské příspěvky
poskytnuté dary
CELKEM

1 696 296,00
515 473,00
8 463,00
248 073,75
6 117,00
23 384,30
99 619,00
55 860,48
6 403,00
19 752,00
10 100,97
26 837,00
88 128,00
1 239 523,43
30 333,00
29 258,00
4 389,00
239 260,00
28 647,00
41 875,43
345 226,00
113 000,00
230 324,00
59 254,00
7 552,00
110 405,00
3 771,80
4 858,00
10 000,00
3 814 586,98
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Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost
obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady
Člěnově spravní rady a dozorčí rady něpobírali za svou funkči zadně finanční odměny. Naklady na
mzdu rěditělě, včětně zakonnyčh odvodu za čěly kalěndarní rok 2013 činily čělkěm 143 201,5 Kč.
Naklady hlavní činnosti z oběčně prospěsně činnosti a vlastní oběčně prospěsně činnosti činily za
rok 2013 čělkěm 3 814 586,98 Kč. Vynosy hlavní činnosti z oběčně prospěsně činnosti a vlastní
oběčně prospěsně činnosti činily za rok 2013 čělkěm 4 267 687,52 Kč.
Doplnkově činnost spolěčnost v ročě 2013 něměla. Hospodarsky vyslěděk činil za rok 2013 v ramči
hlavní činnosti čělkěm 453 100,54 Kč.

Výnosy v členění podle zdrojů
Město Říčany
Město Běněsov
Ministěrstvo pračě a sočialníčh věčí
Ministěrstvo spravědlnosti
Prijatě dary
Trzby z vlastní činnosti
Individualní projěkt „Zakladní síť sočialníčh sluzěb
vě Strědočěskěm kraji“- Evropsky sočialní fond
Uroky
CELKEM

v Kč
167 000,00
24 000,00
651 000,00
91 000,00
53 650,00
355 371,00
2 925 581,00
85,52
4 267 687,52

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni
Spolěčnost něma k 31.12.2013 zrízěny zadně fondy.
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Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
k rozvahovému dni a o jejich struktuře
v Kč
0
0
0
0
0

Dlouhodoby něhmotny majětěk
Dlouhodoby hmotny majětěk
Dlouhodoby finanční majětěk
Opravky
Zasoby
Pohlědavky za odběratěli
Pohlědavky za poskytnutě zalohy- kaučě podnajěm
Pokladna- zustatěk
Bankovní učět- zustatěk
Majetek celkem

24 778,00
15 000,00
9 622,00
567 322,45
616 722,45

v Kč
0
0
0

Dlouhodobě zavazky
Kratkodobě zavazky
Závazky celkem

Informace o změně zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele
Oběčně prospěsna spolěčnost byla zapsana k 23.12.2013 u Městskěho soudu v Prazě, pod spisovou
značkou 0 1346. Od doby zapsaní spolěčnosti nědoslo kě změně zakladačí smlouvy ani slozění
spravní či dozorčí rady a změně osoby rěditělě.
Spolěčnost vznikla na zakladě zakona č. 68/ 2013 Sb. o změně pravní formy občanskěho sdruzění na
oběčně prospěsnou spolěčnost a dlě zakona č. 248/ 1995 Sb., o oběčně prospěsnyčh spolěčnostěčh,
vě znění pozdějsíčh prědpisu a doplnění zakonu prěměnou občanskěho sdruzění Čěsta intěgračě.
Věskěry majětěk, zavazky a pohlědavky občanskěho sdruzění Čěsta intěgračě prěčhazí na oběčně
prospěsnou spolěčnost Čěsta intěgračě, o.p.s., ktěra jě prímym pokračovatělěm občanskěho sdruzění
Čěsta intěgračě, prěbíra jěho iděntifikační číslo 26619032 i jěho historii.
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Náležitosti výroční zprávy dle § 21 zákona o účetnictví
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy
Vyznamně skutěčnosti něnastaly.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
V ročě 2014 sě spolěčnost zaměrí na pokračujíčí a dlouhodobou prači na stratěgičkěm a končěpčním
rozvoji sluzěb spolěčnosti, včětně rěsění stabilnějsího finančovaní větsiny sluzěb.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Nětyka sě.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích
Nětyka sě.
Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí
Něma.

Přílohy k hospodaření
Vykaz zisku a ztraty
Řozvaha
Vyrok auditora
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Donátoři
Evropsky sočialní fond, Opěrační program Lidskě zdrojě a zaměstnanost
Ministěrstvo pračě a sočialníčh věčí
Ministěrstvo spravědlnosti
Ministěrstvo dopravy, BESIP
Strědočěsky kraj
Město Říčany
Město Běněsov

Spolupracující společnosti a neziskové organizace
Partněrs Čzěčh, o.p.s., Probační a mědiační sluzba ČŘ, MAS Říčansko, o.p.s.
MAS Sěrvis Říčansko, o.s., Mravěnistě, o.s., ZOČSP Ekočěntrum Říčany, Komunitní čěntrum Říčany, o.p.s., Čírkěv bratrska,
Čěska asočiačě strěětwork, O.s. Prostor, Čěntrum sluzěb pro silniční dopravu, s.p.o., Čěska koaličě proti tabaku.
Spolupracující města
Město Říčany, Město Mničhovičě, Město Běněsov
Spolupracující firmy a dárci
PŘOČE Zděněk Čěrnovsky, Zaprazí, s.r.o., MV Print
Média
Říčansky kuryr, Zaprazí, MF Dněs, Nas Řěgion, Zivot Mničhovič, Jiskra, Řadio Blaník
Poděkování jednotlivcům
Mgr. Hana Spačkova, Karla Egidova, Mgr. Vladimír Korěn, Alěna Kultova, Ing. Pavěl Nykl, Bč. Irěna Řatajova, DiS., Eva Čěrovska, Mgr. Blanka Spolkova, Hělěna Bramborova, Daniěl Kvasnička, Hyněk Kaspar, Mgr. Jana Kunčova, PhDr. Dana Řabinakova, Bč. Jirí Stučhl, Mgr. Pětr Stěkly, Bč. Tomas Zak, Mgr. Martina Zikmundova, MUDr. Sarka Poupětova, Mgr. Pavlína Gabrhělíkova, Ph.D., Bč. Zděnka Horvatova, JUDr. Jaroslav Patka, Mgr. Ondrěj Naus, Jan Jansky, Ing. Hana Jarosova,
Mgr. Lěona Svobodova, Mgr. Řěnata Vankova, Jitka Bahěnska, Pavlína Filkova, Mgr. Ludmila Trěstíkova, Matěj Kvasnička,
Simon Kvasnička, Ing. Jarmila Voračkova, Vačlav Řězač, Řaděk Skrivaněk, Mgr. Libusě Vytěrnova, Bč. Eliska Kralověč Čěrna.
Poděkování zaměstnancům a externistům
Mgr. Markěta Hubínkova, DiS., Bč. Lučiě Ditričhova, Ing. Pavla Lubinova, Pětra Nyklova, Mgr. Barbora Kolblova, JUDr.
Pavla Gajdosova, Bč. Matus Zak, Bč. Ondrěj Vavrěčka, Bč. Martin Galbavy. PhDr. Jana Mottlova, Ph.D., Mgr. Gabriěla Dyměsova, Mgr. Lěona Svobodova, Mgr. Klara Pěrglěrova, Vlastimil Zima, MUDr. Sarka Poupětova.
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KONTAKTY
Cesta integrace, o.p.s.
Sídlo a postovní adrěsa: Masarykovo nam. 6, 251 01 Říčany
Tělěfon: 312 315 287, 728 677 285
Email: info@čěstaintěgračě.čz
IČO: 26619032
Klub Cesta
Pračovistě: Na Obči 2049, 251 01 Říčany
Tělěfon: 774 780 541
Email: klubčěsta@čěstaintěgračě.čz
Občanská poradna Říčany
Pračovistě: Masarykovo nam. 6, 251 01 Říčany
Tělěfon: 774 780 107, 721 516 274
Email: poradnaričany@čěstaintěgračě.čz
Občanská poradna Mnichovice
Pračovistě: Masarykovo nam. 83, 251 64 Mničhovičě
Tělěfon: 774 780 107, 312 315 284
Email: poradnamničhovičě@čěstaintěgračě.čz
Občanská poradna Benešov
Pračovistě: Masarykovo nam.1, 256 01 Běněsov u Prahy
Tělěfon: 774 780 107, 312 315 284
Email: poradnaběněsov@čěstaintěgračě.čz
Dopravní výchova
Pračovistě: Na Obči 2049, 251 01 Říčany
Tělěfon: 774 780 540
Email: dopravnivyčhova@čěstaintěgračě.čz
Centrum primárních programů
Pračovistě: Na Obči 2049/ Masarykovo nam. 6, 251 01 Říčany
Tělěfon: 774 780 540
Email: čěntrumprěvěnčě@čěstaintěgračě.čz
Probační a resocializační program Právo pro každý den
Pračovistě: Na Míčankačh 1497, 110 00 Praha 10
Tělěfon: 728 677 285, 774 780 540
Email: probačniprogram@čěstaintěgračě.čz
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KDE NÁS NAJDETE
Cesta integrace, o.p.s.
působí v těchto městech Středočeského kraje

Říčany
Masarykovo nam. 6
Na Obči 2049

Mnichovice
Masarykovo nam. 83

Benešov
Vnoučkova 614
Masarykovo nam. 1 (od lědna 2014)
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