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ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELŮ 
 

Slovo zakladatelů obecně prospěšné společnosti 
 
 
Va z ění  č těna r i,  
 

jě za na mi dals í  rok, v por adí  jiz  děsa ty  od zaloz ění  Čěsty intěgračě.  Vy znamny čh uda lostí  sě za lon -
sky  uda lo hněd ně kolik. Tou nějvy znamně js í  byla změ na pra vní  formy Čěsty intěgračě z obč anskě ho 
sdruz ění  na oběčně  prospě s nou spolěč nost dlě za kona 68/2013 Sb. Čěsta intěgračě rozhodně  něza-
nikla, ani sě nězrus ila. Pouzě změ nila od 23. prosinčě pra vní  formu. Zu stala ji takě  čěla  děsětilěta  his-
toriě, vč ětně  iděntifikač ní ho č í sla.  
Tě s í  na s, z ě o nas ě sluz by jě dlouhodobě  vysoky  za jěm  a Čěsta intěgračě jě vyhlěda vanou oběčně  
prospě s nou spolěč ností  v rěgionu Ř í č an, Mničhovič i Běněs ova.  
V č ěrvěnči 2013 jsmě poprvě  uspor a dali pr í mě stsky  ta bor pro dě ti a mla děz , ktěry  mě l od dě tí  i rodi-
č u  pozitivní  ohlasy.  Ta bor byl pr ědnostně  urč ěn dě těm zě sočia lně  slabs í čh rodin, ktěrě  němohou 
tra vit pra zdniny mimo Ř í č any z nědostatku finančí , č i něfunkč nosti rodiny.  
Od za r í  2013 jsmě sě s Obč anskou poradnou pr ipravovali a v listopadu u spě s ně  zí skali od Ministěr-
stva spravědlnosti odbornou akrěditači na pomoč obě těm trěstny čh č inu  dlě za kona 45/2013 Sb. 
Stali jsmě sě tak v souč asnosti jědinou sluz bou s tí mto opra vně ní m v rěgionu Ř í č anska.  
V listopadu 2013 jsmě u spě s ně  zakonč ili spolupra či na rěalizači tr í lětě ho, ěvropsky m sočia lní m fon-
děm podpor ěně ho Individua lní ho projěktu Str ědoč ěskě ho krajě s na zvěm „Za kladní  sí ť sočia lní čh 
sluz ěb vě Str ědoč ěskě m kraji“, kdě jsmě byli pově r ěni  pro rěgion Praha- vy čhod zajis tě ní m sluz by 
ní zkoprahově  zar í zění  pro dě ti a mla děz  i odborně ho sočia lní ho poraděnství  pro obě ti trěstny čh č inu  
a doma čí ho na silí .  
Pr ěd končěm roku jsmě dí ky vy znamně  podpor ě mě sta Ř í č any mohli zrěkonstruovat č a st za zěmí  
prostor, kdě jě provozova n ní zkoprahovy  Klub Čěsta a probí ha  i dopravní  vy čhova. Vě spolěč ěnskě  
mí stnosti byla poloz ěna  nova  dlaz ba. Da lě byly vymě ně ny včhodově  dvěr ě a zr í zěno dals í  WČ č umy -
va rně .  
Řa di byčhom tí mto podě kovali vs ěm zamě stnanču m a spolupračovní ku m za aktivní  pr í stup a pra či 
pro Čěstu intěgračě a jějí  kliěnty z r ad dě tí , mla děz ě, dospě ly čh, rodin i sěnioru . V ročě 2014 jě pr ěd 
na mi mimo jině  pokrač ují čí  a dlouhodoba  pra čě na stratěgičkě m a končěpč ní m rozvoji sluz ěb spolěč -
nosti, vč ětně  r ěs ění  stabilně js í ho finančova ní  vě ts iny sluz ěb.  
 

 

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

 
2003: Zaloz ění  organizačě. Pr í prava programu  pro něorganizovanou mla děz  do dotač ní čh sčhě mat.  

2004: Zaha jění  provozu ní zkoprahově ho Klubu Čěsta. Zaha jění  programu  pro r í č anskě  s koly 
v oblasti prima rní  prěvěnčě. 

2005: Studiě Mapova ní  bariě r pro osoby sě sní z ěnou mobilitou. Řěalizačě těrě nní ho programu pro 
uz ivatělě drog vě spolupra či s Drop In, o.p.s.  

2006: Uspor a da ní  dopravní  soutě z ě pro s koly z rěgionu. Spoluzaloz ění  Komunitní ho čěntra Ř í č any, 
o.p.s. Zaha jění  spolupra čě na pr í pravě  Komunitní ho pla nu sočia lní čh sluz ěb mě sta Ř í č any. 

2007: Zaha jění  provozu Obč anskě  poradny v Ř í č aněčh. Řozs í r ění  nabí dky aktivit pro s koly o pravi-
dělnou dopravní  vy čhovu. Vstup organizačě do MAS Ř í č ansko. Zí ska ní  rěgistračě poskytovatělě soči-
a lní čh sluz ěb na č innost Obč anskě  poradny Ř í č any a Klubu Čěsta. 

2008: Zaha jění  probač ní ho a rěsočializač ní ho programu „Pra vo pro kaz dy  děn“.  

2009: Zí ska ní  rěgistračě od Krajskě ho u r adu Str ědoč ěskě ho krajě na provozova ní  Obč anskě  poradny 
Mničhovičě a Běněs ov, Čěntra prima rní čh programu . Zí ska ní  čělě ho 1.patra domu č .p. 6 na Masary-
kově  na mě stí  v Ř í č aněčh do podna jmu. 

2010: Zaha jění  provozu Obč anskě  poradny Mničhovičě a Běněs ov. Pr í prava projěktově  dokuměnta-
čě na rozvoj Klubu Čěsta s čí lovou skupinou 15- 26 lět.  Uzavr ěně  partněrství  na projěktu Zdravě  
mě sto Ř í č any a Mí stní  Agěnda 21. 

2011: Řozvoj provozu ní zkoprahově ho Klubu Čěsta o sočia lní  pra či s mla děz í  vě vě ku 15- 26 lět dí ky 
podpor ě v ra mči Individua lní ho projěktu Str ědoč ěskě ho krajě, finančovaně ho z Evropskě ho sočia lní -
ho fondu.  

2012: Řozvoj Obč anskě  poradny Ř í č any o poskytova ní  sočia lní ho a pra vní ho poraděnství  pro osoby 
ohroz ěně  a obě ti trěstně  č innosti a doma čí ho na silí . Odborny  rozvoj ní zkoprahově ho Klubu Čěsta 
formou u spě s ně ho ěxtěrní ho hodnočění  kvality a vstup do Č ěskě  asočiačě strěětwork. 
 

2013: Změ na pra vní  formy Čěsty intěgračě dlě za kona 68/ 2013 Sb. z obč anskě ho sdruz ění  na oběč-

ně  prospě s nou spolěč nost s u č inností  od 23.12.2013.  Zí ska ní  akrěditačě od Ministěrstva spravědl-

nosti na pomoč obě těm trěstny čh č inu  a doma čí ho na silí .  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
 

 
Poslání a cílová skupina 
 

Posla ní m spolěč nosti jě prostr ědničtví m komunitní čh aktivit a sluz ěb v oblasti sočia lní  prěvěnčě a 

sočia lní ho poraděnství  napoma hat ohroz ěny m skupina m obyvatěl k aktivní  sěběrěalizači a sočia lní -

mu zač lěně ní .  Z nabí dky aktivit spolěč nosti si vyběrou dě ti, mla děz , dospě lí , rodiny i sěnior i. 

 

 

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

Poskytova ní  sočia lní čh sluz ěb dlě za kona 108/ 2006 Sb., vě zně ní  pozdě js í čh pr ědpisu  v oblasti prě-
věnčě, poraděnství  a pě č ě pro dě ti, mla děz , dospě lě  a sěniory v rozsahu rěgistračě u Krajskě ho u r adu 
Str ědoč ěskě ho krajě dlě uvěděně ho za kona. 
Provozova ní  ní zkoprahově ho zar í zění  pro dě ti, mla děz  a mladě  dospě lě  ohroz ěně  něbo zasaz ěně  ri-
zikovy mi jěvy.  
Provozova ní  odborně ho sočia lní ho a pra vní ho poraděnství  v ra mči obč anskě  poradny pro osoby v 
krizově , sočia lně  něpr í znivě  a sloz itě  z ivotní  situači. 
Poskytova ní  poraděnsky čh, vzdě la vačí čh, osvě tovy čh a prěvěntivní čh sluz ěb a akčí  pro dě ti, mla děz , 
dospě lě  i sěniory v oblasti rizikovy čh jěvu ,  pomoči a sočia lní čh sluz ěb. 
Odborně  poraděnství  a pomoč obě těm a osoba m ohroz ěny m trěstny mi č iny a na silí m i osoba m blí z-
ky m. 
Poraděnství  a vzdě la va ní  v oblasti zí ska va ní  finanč ní čh zdroju  a k poskytova ní  sočia lní čh sluz ěb a 
dals í čh oběčně  prospě s ny čh sluz ěb. 
Zajis ťova ní  něbo zprostr ědkova ní  pomoči pro něziskově , za jmově , spolkově  a dals í  oběčně  prospě s -
ně  organizačě i s kolska  zar í zění  v oblasti projěktovy čh, pra vní čh, finanč ní čh, organizač ní čh, pěrso-
na lní čh a prěvěntivní čh sluz ěb.  
Poskytova ní  prostor k uz í va ní  za u platu, ktěry mi spolěč nost disponujě. 
Spolupra čě s občěmi,  orga ny věr ějně  spra vy, s poskytovatěli sočia lní čh sluz ěb a dals í mi něziskovy mi 

organizačěmi č i fyzičky mi a pra vničky mi osobami  pr i poskytova ní  oběčně  prospě s ny čh sluz ěb. 
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Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 
 

Spolěč nost poskytujě oběčně  prospě s ně  sluz by pro vs ěčhny uz ivatělě za stějny čh podmí něk. 

Spolěč nost budě oběčně  prospě s ně  sluz by poskytovat v por adí  poz adavku  vzna s ěny čh na jějí  aktivi-

ty, a to az  do naplně ní  kapačity spolěč nosti s prioritní m čí lěm zač lěnit pr ěděvs í m sočia lně  vylouč ěně , 

rizikově  a ohroz ěně  skupiny osob z r ad dě tí , mla děz ě, dospě ly čh a sěnioru . 

Podmí nky pro poskytova ní  těrě nní čh a ambulantní čh sočia lní čh sluz ěb jsou da ny za koněm č . 

108/2006 Sb., o sočia lní čh sluz ba čh, v platně m zně ní  a jěho prova dě čí mi pr ědpisy a pro spolěč nost 

jě da lě upravěny rěgistračí  od Krajskě ho u r adu str ědoč ěskě ho krajě, ktěra  opravn ujě k poskytova ní  

konkrě tní čh druhu  sluz ěb a stanoví  podmí nky jějičh poskytova ní . 

Pr i poskytova ní  sluz ěb jsou rěspěktova ny prinčipy poskytovaní  sočia lní čh sluz ěb, jako jě du vě rnost, 

dobrovolnost, rěspěkt, bězpěč í , du stojnost, soukromí  osob, něza vislost, něstrannost, moz nost volby, 

rovnost poskytova ní  sluz ěb, podí l na rozhodova ní  a kontrola poskytova ní  sočia lní čh sluz ěb. 

Spolěč nost poskytujě oběčně  prospě s ně  sluz by fyzičky m i pra vničky m osoba m z tuzěmska i zahrani-

č í .  

Ně ktěrě  oběčně  prospě s ně  sluz by spolěč nosti mohou by t poskytova ny i za u platu, zějmě na pokud 

něbudou prostr ědky na jějičh poskytova ní  dostatěč ně  zí ska ny z dotačí , grantu  č i daru . Čěny sě stano-

ví  pro pr í jěmčě jědnotlivy čh druhu  sluz ěb jědnotně . Vy s ě u platy sě stanoví  zpravidla tak, aby byly 

pokryty alěspon  na klady spojěně  s poskytova ní m daně  sluz by. Nabí dka i čění k sluz ěb, ktěrě  jsou po-

skytova ny za u platu, jě zvěr ějně na v sí dlě a na wěbovy čh stra nka čh spolěč nosti. 

Spolěč nost mu z ě odmí tnout poskytnutí  sluz by za jěmči, pokud něspada  do čí lově  skupiny č i zjis tě ně  

okolnosti nasvě dč ují  tomu, z ě sluz ba něbudě za jěmčěm vyuz ita v souladu s u č ělěm a rozsahěm sluz -

by něbo pokud by jějí  poskytnutí  bylo v rozporu s dobry mi mravy č i něbylo v souladu s pr í slus ny mi 

pra vní mi pr ědpisy. 

 

 

INFORMACE O VŠECH ČINNOSTECH USKUTEČNĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ 
V RÁMCI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI A JEJICH 
ZHODNOCENÍ 
Čěsta intěgračě pro něorganizovanou mla děz  provozujě v Ř í č aněčh  Ní zkoprahovy  Klub Čěsta. Oso-

ba m v nouzi jě k dispoziči  v Ř í č aněčh, Mničhovičí čh a Běněs ově  Obč anska  poradna. S kola m na Ř í -

č ansku pr ipravujě r adu prěvěntivní čh programu , zějmě na dopravní  vy čhovu a programy zamě r ěně  

na rizikově  čhova ní .  Dals í  aktivitou jsou probač ní  a rěsočializač ní  programy pro dělikvěntní  mla děz . 

Kromě  zmí ně ny čh aktivit sě Čěsta intěgračě  podí lí  na r adě  akčí  pro věr ějnost samostatně  č i vě spo-

lupra či sě subjěkty z Ř í č anska.  Da lě č a st svy čh prostor v podna jmu na Masarykově  na mě stí  

v Ř í č aněčh poskytujě za u platu partněru m k uz í va ní .   
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OBČANSKÁ PORADNA 

 „Pomáháme najít cestu a nezabloudit v zákonech, právech a 
povinnostech“. 
 

Charakteristika 
Obč anska  poradna jě něza visly m mí stěm něstranně , něza vislě , du -
vě rně  a bězplatně  pomoči. Poskytujě odborně  rady, informačě a 
pomoč vs ěm liděm z čí lově  skupiny nad 15 lět, ktěr í  sě dostali do 
krizově  č i něpr í znivě  sočia lní  situačě něbo jim hrozí . Něznají  sva  
pra va a povinnosti, dostupně  a na vazně  sluz by č i nějsou sčhopni 
vyja dr it svě  potr ěby a ha jit svě  opra vně ně  za jmy. Obč anska  porad-
na ma  čělkěm 3 pračovis tě : Ř í č any, Mničhovičě a Běněs ov. 
 

Nabízené služby 
Všeobecné sociální a právní poradenství (Říčany, Mnichovice, 
Benešov) 
Jědna  sě pr ěděvs í m o oblasti zahrnují čí  majětkopra vní  za lěz itosti 
(pomoč sě sěpisěm smluv, r ěs ění  sousědsky čh problě mu , vypor a -
da ní  spoluvlastničtví ). Da lě o oblast dě dičtví  (informačě o pru bě hu 
dě dičkě ho r í zění , za vě ti), oblast rodiny (pě č ě o nězlětilě , rozvod, 
spolěč ně  jmě ní  manz ělu ), pračovně pra vní  za lěz itosti (pračovní  
smlouvy), finanč ní  za lěz itosti a dluhy (formula r ě a informačě k 
na vrhu na oddluz ění , ěxěkučí m, smluv o pu jč čě a moz ny čh u skalí ) 
a sočia lní  oblast (zějmě na za kladní  informačě k da vka m sta tní  so-
čia lní  podpory). 
 

Sociální a právní poradenství pro oběti a osoby ohrožené 
trestnými činy a domácím násilím (Říčany) 
Čí lěm jě pomoči pos kozěny m v uplatně ní  jějičh pra v, napr í klad pr i 
zastupova ní  zmočně nčěm, pr i r ěs ění  na hrady s kody, zí ska ní  pěně -
z itě  pomoči č i rodinny čh za lěz itostí . Osoba m ohroz ěny m doma čí m 
na silí m a jěho obě těm jě poskytova na pomoč a podpora k zvla dnu-
tí  ohroz ují čí  situačě, napr . vyuz ití m vyka za ní , uplatně ní m osobní  a 
těritoria lní  očhrany, poda ní m trěstní ho ozna mění , jiny čh na vrhu  
apod. 
 
 
 
Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je pod-
pořeno z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměst-
nanost v rámci projektu "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji" 

 

Adresa 
Pobočka Říčany 

Masarykovo na m. 6 
  

Pobočka Mnichovice 
Masarykovo na m. 83 

  
Pobočka Benešov u Prahy 

Vnouč kova 614 
od lědna 2014 Masarykovo na m. 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. Markě ta Hubí nkova , DiS., vědoučí  
Mgr. Barbora Ko lblova  
JUDr. Pavla Gajdos ova  

Vlastimil Zima 
MUDr. S a rka Poupě tova   

(do 12/2013) 
Pětra Nyklova  

 

Donátoři 
Ministěrstvo  

pra čě a sočia lní čh vě čí  
 

Mě sto Ř í č any 
 

Mě sto Běněs ov 
 

Evropsky  sočia lní  fond v ra mči Individu-

a lní ho projěktu Krajskě ho u r adu Str ědo-

č ěskě ho krajě s na zvěm Za kladní  sí ť 

sočia lní čh sluz ěb vě Str ědoč ěskě m kraji 

mailto:obcanskaporadna@cestaintegrace.cz
mailto:poradnaricany@cestaintegrace.cz
mailto:poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
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Odborné sociálně psychologické poradenství (Benešov)- do 31.12.2013 
Jědnora zově  č i kra tkodobě  poraděnství  v obtí z ny čh osobní čh, partněrsky čh a rodinny čh situačí čh 
napr . ztra ta zamě stna ní , doma čí  na silí , ty ra ní , zněuz í va ní , tě z kě  oněmočně ní  č lěna rodiny, vy razna  
změ na finanč ní  situačě, problě my po z ivotně  změ ně , partněrska  krizě, odčhod jědnoho z partněru  z 
domova, rozvod, problě my v porozvodově  pě č i o dě ti, vztahově  krizě v s irs í  rodině , problě my s vy -
čhovou dí tě tě, atd. 
 

Vývoj v roce 2013 
V ročě 2013 Obč anska  poradna rěalizovala nově  odborně  sěmina r ě a vydala spěčializovaně  odborně  
lěta ky na tě mata ěxěkučí , osobní ho bankrotu, dě dičtví , spotr ěbitělsky čh pra v.  
V ročě 2013 opě t narostl poč ět intěrvěnčí  a pr í padu . Kliěnti sě č astě ji sě s tí z ivy mi problě my 
k poradču m opakovaně  vračěli.  Nějč astě ji byla v uplynulě m ročě r ěs ěna tě mata trěstny čh č inu  a pra -
va, rodiny, majětkopra vní čh vztahu , finančí  a dluhu , pračovně  pra vní čh vztahu  a zamě stnanosti, 
pra vní ho systě mu a očhrany, bydlění , doma čí ho na silí  a ohroz ění , da lě očhrany spotr ěbitělě, sočia lní  
pomoči, apod.   
V za vě ru roku 2013 Obč anska  poradna zí skala akrěditači od Ministěrstva spravědlnosti, ty kají čí  sě 
pomoči obě těm trěstny čh č inu  dlě za kona 45/2013 Sb., stala sě tak v souč asnosti jědinou sluz bou 
s touto kvalifikačí  v rěgionu Ř í č anska.  
 
 
Statistické informace 

 

 
 
Výhledy pro rok 2014 
V ročě 2014 by Obč anska  poradna čhtě la pr ěděvs í m rozs í r it provozní  dobu a by t pro kliěnty tí m č as-
tě ji dostupně js í  zějmě na v Běněs ově  a Ř í č aněčh, kdě sě dlouhodobě  sětka va  s vysokou popta vkou zě 
strany kliěntu . V ra mči rozvojě sě budě podrobně ji spěčializovat na oblast poraděnství  v tě matěčh 
trěstny čh č inu  a doma čí ho na silí .  V pla nu jě rozvinout spolupra či s Odborěm sočia lní čh vě čí  a zdra-
votničtví  MU  v Běněs ově  a v Ř í č aněčh. Da lě organizovat č i podí lět sě na spěčializovany čh sěmina r í čh, 
pr í padovy čh konfěrěnčí čh na tí z iva  tě mata v rěgionu.  

  počet  
uživatelů 

počet  
intervencí 

počet 

případů 

Občanská poradna Říčany 232 635 346 

Občanská poradna Mnichovice 54 125 65 

Občanská poradna Benešov 72 172 85 
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KLUB CESTA 
„Hledáme cesty k dětem a mladým lidem“. 
 

Charakteristika 
Posla ní m jě doprova zět dě ti a mladě  lidi na jějičh čěstě  dospí va ní m, 
poskytovat jim podporu a bězpěč ny  prostor pro jějičh rěalizači. 
Čí lovou skupinou jsou dě ti a mladí  lidě  z Ř í č an a okolí  vě vě ku 7 az  
26 lět, ktěr í  hlědají , jak smysluplně  naplnit svu j volny  č as, jak sě 
zoriěntovat v sobě  a vě svě tě  kolěm. 
 
Cíle 
Vě st dě ti a mladě  lidi k rozvoji vlastní čh sčhopností  a dovědností . 
Podporovat uz ivatělě sluz by pr imě r ěně  jějičh skutěč ny m a aktua l-
ní m potr ěba m. 
Pomoč pr i uplatn ova ní  pra v, zprostr ědkova ní  kontaktu s okolní m 
svě těm. 
Starat sě o provoz sluz ěb a zkvalitn ovat jějičh fungova ní . 
Vyhlěda vat dě ti a mladě  lidi, ktěr í  tra ví  svu j volny  č as na uliči, sami 
č i vě skupině , a zaz í vají  ohroz ují čí  obtí z ně  něbo rizikově  z ivotní  si-
tuačě. 
Prohloubit spolupra či s u r ady, něziskovy mi organizačěmi i obč any, 
za u č ělěm zkvalitně ní  z ivota dě tí  a mlady čh lidí  z čí lově  skupiny. 
 
Nabízené služby 
Sociální služby: nabí zí mě pomoč a podporu v obtí z ny čh z ivotní čh 
situačí čh (poraděnství , krizovou intěrvěnči, kontakt s institučěmi 
vě prospě čh uz ivatělě, zprostr ědkova ní  č i doprovod do jiny čh slu-
z ěb atd.) K dě těm i mlady m liděm volí mě individua lní  pr í stup, a 
pr izpu sobujěmě tědy sluz bu kaz dě mu jěho poz adavku m. Prěfěrujě-
mě partněrsky  pr í stup, ktěry  poma ha  otěví rat ně kdy obtí z na  tě ma-
ta. 
Volnočasové aktivity: Nabí zí mě bězpěč ny  prostor a vybavění  pro 
smysluplně  vyuz ití  volně ho č asu. Napr .: stolní  fotbal a hokěj, s ipky, 
děskově  hry, vy tvarně  a sportovní  vybavění , poč í tač ě, X-box atd. 
Akce: por a da mě i jědnora zově  akčě (huděbní , vy tvarně  worksho-
py, promí ta ní  filmu , sportovní  turnajě atd.) nas í  prioritou jsou akčě 
vzniklě  na za kladě  aktivity samotny čh kliěntu . 
Preventivní programy: snaz í mě sě, aby dě ti a mladí  lidě  zaz í vali 
obtí z ně  situačě v čo nějměns í  mí r ě a byli si vě domi potěnčiona lní čh 
rizik. 
Doučování: v pr í padě  potr ěby poskytněmě douč ova ní  la tky, na 
ktěrou stač í mě, pomu z ěmě s pr í pravou rěfěra tu, něbo vypračova ní  
doma čí ho u kolu. 
 

Adresa 
Na Obči 2049 
251 01 Ř í č any 

  
Kontakt 

774 780 541 
klubčěsta@čěstaintěgračě.čz 

  
Sociální pracovníci 

Bč. Lučiě Ditričhova , vědoučí  
Bč. Matu s  Z a k 

Bč. Ondr ěj Vavrěč ka  (do 12/2013) 
Bč. Martin Galbavy  ( do 10/2013) 

 

Pracovníci managementu 
Ing. Pavla Lubinova  

Pětra Nyklova  

  
 Donátoři 
Ministěrstvo  

pra čě a sočia lní čh vě čí  
 

Mě sto Ř í č any 
 

Evropsky  sočia lní  fond v ra mči Indi-

vidua lní ho projěktu Krajskě ho u r a-

du Str ědoč ěskě ho krajě s na zvěm 

Za kladní  sí ť sočia lní čh sluz ěb vě 

Str ědoč ěskě m kraji 
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Vývoj v roce 2013 
Uz ivatělu m sluz by sě vě novali 4 sočia lní  pračovní či v pr í mě  pra či a 2 pračovní či v managěměntu. 
V za vě ru roku musěl by t v na vaznosti na koněč rěalizačě Individua lní ho projěktu Str ědoč ěskě ho 
krajě zrědukova n poč ět pračovní ku  v pr í mě  pra či na polovinu.  
V listopadu 2013 probě hla v prostora čh klubu potr ěbna  rěkonstrukčě, ktěra  zlěps ila prostr ědí  pro 
uz ivatělě sluz ěb a dals í  na vs tě vní ky. Jědnalo sě o poloz ění  dlaz by do klubovny a jějí  vymalova ní , 
nově  včhodově  dvěr ě a WČ.  
 
Klub pro mladší (pro děti ve věku 7 až 14 let) 
Byl otěvr ěn 2x ty dně  od 13 do 16 hod. Klub mlads í čh jě ví čě zamě r ěn na zí ska va ní  novy čh kompě-
těnčí  prostr ědničtví m volnoč asovy čh aktivit, takě  zdě vě vě ts í  mí r ě probí ha  douč ova ní . Tě mata, 
ktěra  sě nějč astě ji r ěs í , jsou vztahy mězi vrstěvní ky, obtí z ě vě s kolě, něbo jak smysluplně  naplnit 
volny  č as.   
 
Klub pro starší (pro mládež ve věku 15 až 26 let) 
Byl otěvr ěn 3 x ty dně  (v zimě  4 x ty dně ) od 15 do 19 hod. 
Č asty mi tě maty v ročě 2013 byly pr ěděvs í m vztahy (v partě , v rodině , partněrskě ), lěhkě  drogy, ob-
tí z ě sě zamě stna va ní m, obtí z ě vě s kolě atd. Nějč astě ji tu mladí  lidě  vyhlěda vají  spolěč nost svy čh 
vrstěvní ku , něbo pračovní ku  klubu, posloučhají  hudbu, hrají  stolní  fotba lěk (něbo jině  hry) č i sě vě -
nují  dals í m svy m za jmu m.  
 
Terénní služba (určena pro všechny od 7 do 26 let) 
Pra čě sočia lní čh pračovní ku  klubu takě  probí hala pr í mo v uličí čh a parčí čh Ř í č an. Čí lěm jě pr ědě-
vs í m vyhlěda vat dě ti a mladě  lidi, ktěr í  tra ví  svu j volny  č as na uliči a nabí zět jim prostory klubu, ně-
bo sě jě snaz it podpor it pr í mo na mí stě . 
 

Statistické informace za rok 2013: 

 
  
 

Výhledy pro rok 2014 
Za sadní  prioritou pro rok 2014 jě začhova ní  vs ěčh sluz ěb v čo nějvys s í m moz ně m rozsahu a kvalitě  
a zajis tě ní  finanč ní čh prostr ědku . Pr ědpokla da  sě podpora č a sti kapačity sluz by zě strany Str ědo-
č ěskě ho krajě v ra mči od br ězna 2014 navazují čí  rěalizačě Individua lní ho projěktu Za kladní  sí ť so-
čia lní čh sluz ěb II, da lě od Ministěrstva pra čě a sočia lní čh vě čí  i mě sta Ř í č any. Dals í  vysokou priori-
tou jě zkvalitně ní  sta vají čí čh sluz ěb v klubu i v těrě nu a s tí m souvisějí čí  rozvoj a rěvizě mětodiky 
klubu, zěfěktivně ní  individua lní  i skupinově  pra čě s uz ivatěli sluz by, č i posí lění  sí tě  na vazny čh in-
stitučí  a vě ts í  spolupra čě s nimi. V ročě 2014 budě rozs í r ěna otěví račí  doba klubu pro mlads í  (7 – 
14 lět) na 3 dny v ty dnu. 
 
 

Provoz nízkoprahového Klub Cesta 15- 26 let je podpořen z Evropského sociálního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstna-
nost v rámci projektu "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji" 

počet uživatelů 169 

počet intervencí 492 

(335 v klubu, 157 v těrě nu) 

počet kontaktů 1621 

(1187 v klubu, 434 v těrě nu) 
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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 nespad-
nout, ale zejména orientovat se v  dopravních situa-
cích, znát dopravní předpisy, značky a křižovatky.“  
 

Charakteristika  

Čěsta intěgračě vě spolupra či s BESIP – Ministěrstvěm dopravy 
a mě stěm Ř í č any v ročě 2013 organizovala jiz  7. rokěm vy uku 
dopravní  vy čhovy pro z a ky 4. tr í d za kladní čh s kol na Prazě – vy -
čhod. 
Jiz  sědm roč ní ku  č tvrťa ku  mě lo moz nost projí t vy ukou a zí skat 
pru kaz čyklisty. Jědna  sě o čča 4500 z a ku . Čělkěm spolupračujě 
17 s kol z  rěgionu Praha- vy čhod a do Ř í č an sě kaz doroč ně  sjědě 
čča 26 tr í d. Něusta lě sě snaz í mě zdokonalovat vy uku. Běrěmě 
v potaz podně ty a pr ipomí nky pědagogu  a z a ku , ktěrě  sě v ra mči 
nas ičh moz ností  a vě spolupra či s BESIPEM a mě stěm Ř í č any 
pokous í mě napln ovat. Nově  byla vy uka pro za jěm nabí zěna i pro 
1. az  3. tr í dy za kladní čh s kol na tě ma čhoděč a čhova ní  
v dopravní čh prostr ědčí čh. 
 
Dopravní  vy čhova jě zamě r ěna na rozvoj praktičky čh dovědnos-
tí , zruč nosti a těorětičky čh vě domostí , ktěrě  jsou nězbytně  pro 
bězpěč ny  pohyb na vozovčě. Pr i vy učě jě vyčha zěno z těmatičkě -
ho pla nu dopravní  vy čhovy dlě mětodiky BESIP – Ministěrstva 
dopravy.  
Jiz  3 roky jě takě  organizova na dopravní  vy uka i pro r í č anskě  
matěr skě  s koly.  Jě pr ěděvs í m zamě r ěna na to, jak bězpěč ně  rěa-
govat v dopravní čh situačí čh a umě t sě oriěntovat v za kladní čh 
pravidlěčh silnič ní ho provozu. Vy uka z kapačitní čh du vodu  za-
tí m uspokojujě jěn ně ktěrě  matěr skě  s koly.  
 
Základní činnosti  
Výuka pro 4. třídy ZŠ sě skla da  z 3 sětka ní  s kaz dou tr í dou.  
1. sětka ní  sě kona  na podzim. Na tomto sětka ní  sě z a či sězna mí  
sě za kladní mi dopravní mi pr ědpisy, probí rají  sě zdě za kladní  
znalosti a dovědnosti na vozovčě – těorětičkě  znalosti (dopravní  
znač ky, kr iz ovatky, intěgrovany  za čhranny  systě m…) a praktič-
kě  dovědnosti na dopravní m hr is ti.  
2. a 3. sětka ní  sě kona  na jar ě (duběn - č ěrvěn). S dě tmi opakujě-
mě a dopln ujěmě vě domosti, pročvič ujěmě dopravní  znač ky a 
situačě na silniči formou hěr, probí ra mě za klady zdravotní  vy -
čhovy a vs ě si nakoněč pročvič í mě v jí zdě  na dopravní m hr is ti.  
3. sětka ní  jě spojěno s těstěm vě domostí  a jí zdou „na body“, na -
slědně  jě vs ě zakonč ěno vyda va ní m pru kazu čyklisty, garantova-
ně m BESIPEM. 

Adresa 
Na Obči 2049 
251 01 Ř í č any 

  
  

Kontakt 
774 780 540 

dopravnivyčhova@čěstaintěgračě.čz 
skoly@čěstaintěgračě.čz 

  
  

Pracovníci 
Mgr. Markě ta Hubí nkova , DiS. 

Bč. Ondr ěj Vavrěč ka ( do 12/2013) 
Ing. Pavla Lubinova  

  
  

Donátoři 
Ministěrstvo dopravy– BESIP 

 

Str ědoč ěsky  kraj 
 

Mě sto Ř í č any 
 

Čěntrum sluz ěb  
pro silnič ní  dopravu, s.p.o. 
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Výuka pro MŠ jě končipovana  formou sětka ní  na 2 hodiny. Vy uka jě zamě r ěna na to, jak bězpěč ně  
rěagovat v dopravní čh situačí čh a umě t sě oriěntovat v za kladní čh pravidlěčh silnič ní ho provozu.  
 

Výuka pro 1. - 3. třídy ZŠ  

Vy uka pro 1. – 3. tr í dy za kladní čh s kol probí ha  vě s kolě. Bě hěm č tyr  hodin rozdě lěny čh do dvou blo-
ku  sě z a či nauč í  a zopakují , kdo jě čhoděč, čhova ní  na čhodní ku, pr ěčha zění  po pr ěčhodu a mimo pr ě-
čhod, mí sto pro hru, čhova ní  v dopravní čh prostr ědčí čh, čěsta autěm a spra vně  pr ipouta ní . Vy uka jě 
věděna intěraktivní  formou, z a či sě nějprvě hravou formou danou la tku nauč í , pak si vs ě pročvič í  v 
maly čh těstěčh, za ktěrě  mohou dostat ně jakě  těmatičkě  odmě ny. 
 

Vývoj v  roce 2013  

Za jěm o vy uku pro 4. tr í dy za kladní čh s kol jě kaz doroč ně  vysoky . V ročě 2013 byla rozs í r ěna nabí dka 
vy uky i pro 1. az  3. tr í dy za kladní čh s kol pro vělky  za jěm s kol. Jědnalo sě pouzě o ně kolik zrěalizova-
ny čh programu , ničmě ně  v pr í s tí m ročě pla nujěmě tuto vy uku ví čě propagovat. Hodnočění  uč itělu  a 
dě tí  jě z vy slědku  dotazní ku  a z rozhovoru  pozitivní . Forma uč ění  jě hrava , intěraktivní , dě ti mají  
moz nost pračovat s ru zny mi vy ukovy mi matěria ly, vs ě si takě  praktičky vyzkous ět. 
I za jěm matěr sky čh s kolěk jě věliky , bohuz ěl z du vodu malě  č asově  kapačity a prioritní  pr ědnosti pro 
4. tr í dy nějsou uspokojěni vs ičhni. 
 

Statistické informace  

Základní školy:  

 
 

Matěr skě  s koly: 

 

Z kapacitních důvodů byla uspokojena jedna mateřská škola. 
 

 

Výhledy pro rok 2014  

V ročě 2014 čhčěmě vy uku dopravní  vy čhovy organizovat vě vě ts í m rozsahu nějěn pro matěr skě  s ko-
ly, alě i pro dals í  roč ní ky za kladní čh s kol, kdě dosud pr ěvaz ovala vy uka zějmě na pro 4. tr í dy. Vě ts í  
nabí dka ma  na vaznost na novy  mětodičky  pla n MS MP v oblasti dopravní  vy čhovy. Jaro a podzim bu-
dě vě nova no 4. tr í da m v souvislě  vy učě dopravní  vy čhovy, zimní  mě sí čě zamě r í mě na vy uku vě s kol-
ní m prostr ědí .  
Od roku 2014 čhčěmě nabí zět dals í  kurz pro z a ky 4. a vys s í čh roč ní ku  ZS  zamě r ěny  na oblast první  
pomoči – za klady anatomiě, os ětr ění  drobny čh poraně ní , pr ědlě kar ska  první  pomoč.  Prostor budě 
vě nova n i vzdě la va ní  sta vají čí čh a novy čh lěktoru .  

  1. třídy 2. třídy 4. třídy 

zapojené školy 1 2 15 

počet tříd 1 6 50 

počet dětí 15 138 862 

zapojené školky 1 

počet tříd 2 

počet dětí 29 
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CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ 
„Smysl má taková prevence, do které se zapojí co nejví-
ce lidí. Povede ke zdravému životnímu stylu, posilová-
ní mezilidských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních 
kompetencí a tím i k vytváření zdravé společnosti.“  
 

Charakteristika  
Posla ní m Čěntra prima rní čh programu  jě poskytovat programy a 
aktivity, ktěrě  pomohou kě sniz ova ní  vy skytu rizikově ho čhova ní . 
Pr ispí vají  k vě ts í  informovanosti a prěvěnči z a ku  s kol. Nas í m u si-
lí m jě pr ědčha zět moz ny m typu m rizikově ho čhova ní  formou ví -
čěhodinovy čh programu , ktěry čh sě zu č astn ují  čělě  tr í dy. Jědna  
sě o programy, ktěrě  jsou věděny intěraktivní  a diskusní  formou. 
Věděmě z a ky k tomu, aby si sami odpoví dali na nějru zně js í  ota z-
ky ty kají čí  sě aktua lní čh spolěč ěnsky čh problě mu . Podporujěmě 
z a ky v utva r ění  vlastní ho na zoru a rozví jí mě komunikači v ra mči 
tr í dy. Pračujěmě sě skupinovy m tlakěm, otěvr ěnou vy mě nou na -
zoru  apod.   
Čí lěm jě poskytovat z a ku m informačě o daně  problěmatičě, for-
movat jějičh postojě kě zdravě mu a odpově dně mu zpu sobu z ivo-
ta. Hlavní m čí lěm pak jě, aby tyto informačě, postojě a dovědnos-
ti, dovědli uplatnit nějěn v době  rěalizačě programu, alě pr ědě-
vs í m v budoučnosti – navazova ní  zdravy čh vztahu , sčhopnost č ě-
lit skupinově mu tlaku apod. 
 
Základní činnosti  
Dlouhodobý program primární prevence – program jě rěalizo-
va n vě s kolě po dobu 4 lět. Kaz dě  pololětí  s kolní ho roku sě vě tr í -
dě  rěalizujě zpravidla jěděn az  dva bloky prima rní  prěvěnčě, ktě-
ry  trva  dvě  vyuč ovačí  hodiny. Čělkěm tr í da absolvujě 6 – 8 hodin 
roč ně . Program jě věděn intěraktivní  formou, vyuz í va  sě didaktič-
ky čh hěr, vě nujě sě prostor diskusí m, dě ti pračují  individua lně  i 
vě skupina čh. Pr i rěalizači programu jsou zohlědn ova ny potr ěby 
z a ku  a tr í dy. Jědnotliva  tě mata na sěbě v jědnotlivy čh roč ní čí čh 
navazují . Vy hodou jě, z ě z a či sě postupně  sěznamují  
s programěm, komunikačě jě ví čě na du vě rně js í  a upr í mně js í  
u rovni.  
 
Interaktivní besedy – jědnora zově , sě spěčifičky m tě matěm dlě 
potr ěby. Urč ěně  pro I.  i II. stupěn  ZS . Programy jsou věděny in-
těraktivní  formou, vyuz í va  sě didaktičky čh a osobnostní čh hěr na 
upěvně ní  zdravě ho vní ma ní  z ivota. 

Adresa 
Administračě: 

Masarykovo na m. 6, Ř í č any 
  
  

Kontakt 
774 780 540 

čěntrumprěvěnčě@čěstaintěgračě.čz 
skoly@čěstaintěgračě.čz 

  
  

Pracovníci 
Mgr. Markě ta Hubí nkova , DiS. 

  
  

Donátoři 
Ministěrstvo pra čě 

a sočia lní čh vě čí   
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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 rěalizova no čělkěm 46 programu  prima rní  prěvěnčě.  Programu  sě zu č astnilo 801 
dě tí  z pě ti za kladní čh s kol. Do programu  dlouhodobě  prima rní  prěvěnčě byly zapojěny dvě  za kladní  
s koly zě Ř í č an. V ročě 2013 jsmě podali z a dost o čěrtifikači programu  vs ěoběčně  prima rní  prěvěnčě, 
da lě jsmě poma hali tr ěm za kladní m s kola m z Ř í č an podat z a dost o granty na prima rní  prěvěnči 
z fondu Krajskě ho u r adu Str ědoč ěskě ho krajě. 
 
 

Statistické informace  
 

    
 
 
 
 
 
Výhledy pro rok 2014  
Vělky m pla něm pro rok 2014 jě zí skat čěrtifikači programu vs ěoběčně  prima rní  prěvěnčě – jědna  sě 
o za ruku kvality pro s koly a moz nost č ěrpat finančě i z MS MT. V na vaznosti na čěrtifikači dojdě 
k mnoha změ na m v samotny čh programěčh – du slědně js í  ěvaluačě programu , zaktualizova ní  opě-
rač ní čh manua lu , končěpčí  a mětodik.  
V na vaznosti na za jěm s kol, postupně  rozs ir ovat a pros kolovat ty m lěktoru  prima rní  prěvěnčě. 
V pr í padě  za jmu s kol o nova  prěvěntivní  tě mata, rěagovat na tuto popta vku. V souvislosti sě s kolami 
a zí skany mi finanč ní mi prostr ědky, poma hat rěalizovat adaptač ní  a stmělovačí  kurzy. 

počet programů 46 

počet zapojených dětí 801 

zapojené školy 5 
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PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM 

„Dáváme příležitost najít zdravou 
 cestu ve společnosti bez trestání “. 
 

Charakteristika 
Probač ní  program „Pra vo pro kaz dy  děn“ jě rěsočializač ní  
program zaloz ěny  na intěraktivní m vzdě la va ní  o za ko-
něčh, děmokračii a lidsky čh pra věčh. Řozví jí  nějěn pra vní  
znalosti,  alě zějmě na  praktičkě  dovědnosti, jěz  jsou po-
tr ěbně  v osobní m i profěsiona lní m z ivotě : r ěs ění  konflik-
tu , kritičkě  mys lění , srozumitělny  projěv, samostatnost a 
sčhopnost nahlí z ět na problě my z ví čě u hlu . Program pr i-
spí va  k prěvěnči kriminality.  
Těnto spěčifičky  program jě jědno z moz ny čh vy čhovny čh 
opatr ění , ktěrě  lzě podlě za kona uloz it sě souhlasěm mla-
distvě ho. Toto vy čhovně  opatr ění  lzě mladistvě mu uloz it 
jak v ra mči pr í pravně ho r í zění  (tj. jěs tě  v době  pr ěd pra-
vomočny m rozhodnutí m soudu pro mla děz ), tak i v ra mči 
vykona vačí ho r í zění  (tj. po pravomočně m rozhodnutí  sou-
du v daně  vě či). U zka  spolupra čě probí ha  s Partněrs 
Čzěčh, o.p.s., drz itělěm akrěditačě programu a da lě s Pro-
bač ní  a mědiač ní  sluz bou Č Ř, ktěra  poma ha  vytipova vat 
vhodně  kliěnty.  
Čí lěm programu jě posí lit konkrě tní  pra vní  znalosti a do-

vědnosti vztahují čí  sě k r ěs ění  situačí  bě z ně ho z ivota (z 

oblasti obč anskě ho, trěstní ho, pračovní ho a rodinně ho 

pra va). Zvy s it odpově dnost za čhova ní  mlady čh lidí , 

u č astní ku  probač ní ho programu, a ovlivnit jějičh pozitivní  

postojě, posí lit/zvy s it jějičh rěspěkt k pra vu m ostatní čh 

lidí , čoz  jsou prvky prěvěnčě opakova ní  trěstně  č innosti. 

Zvy s it sočia lní  kompětěnčě mlady čh lidí , aby doka zali sa-

mostatně  r ěs it na roč ně  z ivotní  situačě (napr . hlěda ní  pra -

čě, rodinně  situačě, odola vat manipulačí m okolí  a umě t 

vhodně  komunikovat zar adit tyto mladě  lidi zpě t do 

funkč ní čh vazěb v jějičh okolí  i obči tak, aby byli sčhopni 

samostatně  fungovat.  

Adresa 
Administračě: 

Masarykovo na m. 6, Ř í č any 
  

Program: 
Na Mí č a nka čh 1497, Praha 10 

  
  

Kontakt 
probačniprogram@čěstaintěgračě.čz 

info@čěstaintěgračě.čz 
  
  

Lektorky 
PhDr. Jana Mottlova , Ph.D. 
Mgr. Gabriěla Dyměs ova  

Mgr. Kla ra Pěrglěrova  
Mgr. Lěona Svobodova  

 

Koordinátorky 
Mgr. Markě ta Hubí nkova , DiS. 

Pětra Nyklova  

  

  
Donátoři 

Ministěrstvo spravědlnosti  
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Vývoj v  roce 2013  
Probač ní  program probí hal od za r í  do prosinčě 2013 vz dy 1x ty dně  v Prazě 10. Řozsah programu 
byl 36 vyuč ovačí čh hodin. Vy uku vědly zkus ěně  lěktorky. Do programu sě zapojilo čělkěm 9 kliěntu , 
z ničhz  u spě s ně  absolvovali 4 kliěnti. Vs ičhni kliěnti byli z rěgionu Praha- vy čhod a Praha – za pad. 
V ročě 2013 sě na programu podí lěly 4 zkus ěně  lěktorky s lětitou praxí .  I dí ky intěnzivní  spolupra či 
s Probač ní  a mědiač ní  sluz bou Č Ř (str ědisky Praha- vy čhod, Praha- za pad) byly k 31. 12. 2013 věs -
kěrě  aktivity projěktu rěalizova ny u spě s ně  a dlě oč ěka va ní . Program byl podpor ěn Ministěrstvěm 
spravědlnosti, ktěrě  vyhově lo poz adavku rěaliza tora a prominulo i 30% spoluu č ast dotačě.  I v ročě 
2013 mě l probač ní  program Pra vo pro kaz dy  děn, jěhoz  autorěm jě spolupračují čí  spolěč nost Part-
něrs Čzěčh, o.p.s.  akrěditači od Ministěrstva spravědlnosti.  
 
 
 
Statistické informace  

 

 

 
 
 
Výhledy pro rok 2014  
Pro rok 2014 nězí skal probač ní  program Pra vo pro kaz dy  děn akrěditači, tudí z  nění  moz ně  z a dat o 
finanč ní  prostr ědky z Ministěrstva spravědlnosti a program ma  tak nějistou budoučnost. Hrozí  tak, 
z ě program v ročě 2014 něbudě rěalizova n. Ničmě ně  sě o zí ska ní  akrěditačě v nějbliz s í m vyhla s ění  
akrěditač ní ho r í zění  buděmě i nada lě pokous ět sami č i s Partněrs Čzěčh, o.p.s., protoz ě program jě 
probač ní mi u r ědní ky i kliěnty hodnočěn vělmi pozitivně . V ročě 2014 sě pokusí mě zajistit finanč ní  
prostr ědky na rěalizači programu z jiny čh zdroju - napr . od Krajskě ho u r adu Str ědoč ěskě ho krajě, 
pokud budě o program za jěm. Pěvně  doufa mě, z ě v ročě 2015 buděmě moči akrěditovany  probač ní  
program opě t kaz dopa dně  rěalizovat, pokud sě podar í  pro rok 2015 zí skat finanč ní  prostr ědky a 
budě o program dostatěč ny  za jěm. 

  
počet zapojených klientů 

9 
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AKTIVITY PRO VEŘEJNOST 
 

Čěsta intěgračě sě kaz doroč ně  zapojujě do r ady aktivit por a da-
ny čh mě stěm Ř í č any, dobrovolny m svazkěm občí  Ladu v kraj, č i 
jiny mi institučěmi a por a da  akčě v ra mči projěktu Zdravě ho mě sta 
Ř í č any. 
 

 
Aktivity v  rámci Zdravého města Říčany a Místní Agen-
dy 21  
Den bez tabáku (31. května) – Čí lěm akčě bylo pouka zat formu 
soutě z ě na rizikovost a něbězpěč nost taba ku a taba kovy čh vy rob-
ku , pr ispě t k zamys lění  nad du slědky kour ění  a prěvěntivně  pu so-
bit na s irokou věr ějnost. Pro na vs tě vní ky byly pr ipravěny na stě n-
ky s aktua lní mi statistikami kour ění  v Č Ř, zdravotní mi na slědky 
kour ění , kour ění  a odvyka ní  – kam sě obra tit, praktička  uka zka 
toho, ktěrak jědna vys lukovana  čigarěta zaněsě nas ě dy čhačí  
u strojí  děhtěm, da lě pak informač ní  matěria ly a čěny pro ví tě zě 
soutě z ě. Akčě sě zu č astnilo čča 160 z a ku  5. tr í d za kladní čh s kol 
v Ř í č aněčh (ZS  Bězruč ova, ZS  Něrudova, ZS  U Ř í č anskě ho lěsa), 
čělkěm 8 tr í d, věr ějnost mě sta Ř í č an. Kvu li s patně mu poč así  sě ak-
čě rozdě lila na 2 těrmí ny. Druhy  těrmí n byl konany  v č ěrvnu pro 
ZS  Bězruč ova v prostora čh NZDM klubu Čěsta. 
 
Den bez úrazů (6. června) – Akčě byla zamě r ěna pro z a ky 3. tr í d 
za kladní čh s kol Ř í č any. Čělkěm sě akčě zu č astnilo 7. tr í d zě ZS  
Bězruč ova a I. ZS  Ř í č any – čča 160 z a ku . Čí lěm akčě bylo sězna mit 
z a ky s pračí  za čhranny čh sloz ěk – praktička  uka zka č innosti, vozi-
dla apod. Da lě pro dě ti byl pr ipravěn dopln kovy  soutě z ní  program, 
ktěry  sě zamě r oval na znalost dopravní čh znač ěk a čhova ní  na sil-
niči jak z pozičě čhodčě č i čyklisty, povinna  vy bava kola, za klady 
zdravotní  vy čhovy – praktičkě  os ětr ova ní , jí zda na kolě. Pro dě ti 
byly pr ipravěny těmatičkě  odmě ny. Kvu li něpr í znivy m podmí n-
ka m na dopravní m hr is ti v Ř í č aněčh po povodní čh, byla akčě pr ě-
sunuta do Wolkěrovy uličě. 
 
Bezpečně na kole (19. září) - Čěsta intěgračě sě zapojila do Ev-
ropskě ho ty dně mobility akčí  „Bězpěč ně  na kolě“  - kdě jindě něz  
na dě tskě m dopravní m hr is ti v Ř í č aněčh.  Program byl urč ěn z a -
ku m 3. tr í d r í č ansky čh s kol.  Zu č astnila ZS  Bězruč ova a I. ZS  Ř í č any 
– čělkěm 6 tr í d, čča 140 dě tí . Čí lěm akčě bylo pr ispě t k rozs í r ění  
znalostí  o tom, jak sě spra vně  čhovat na silniči, jak uz  z pohlědu 
čhodčě č i čyklisty. Na akči byl pozva n i koordina tor BESIP pro 
Str ědoč ěsky  kraj pan Ing. Pola čh.  

 
Adresa 

Na Obči 2049, Ř í č any 
Masarykovo na m. 6, Ř í č any 

  
  
  
  

Kontakt 
728 677 285 
774 780 540 

info@čěstaintěgračě.čz 
  
  
  
  

Kontaktní osoby 
Mgr. Markě ta Hubí nkova , DiS. 

Bč. Lučiě Ditričhova  
Pětra Nyklova  
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Další aktivity 
 
Veletrh neziskových organizací a dětský den (7. 9.) – v dopolědní čh hodina čh prězěntova ní  akti-
vit Čěsta intěgračě na na mě stní  v Ř í č aněčh. Odpolědně aktivity pro dě ti na Sokolskě m hr is ti 
(fotba lěk, dopravní  soutě z ě apod.). 
 
Sběr hliníku od veřejnosti v Klubu Cesta – vě spolupra či s Ekočěntrěm Ř í č any.  
 
Příměstský tábor 
8. – 12. č ěrvěnčě 2013 sě uskutěč nil první  pr í mě stsky  ta bor Čěsty intěgračě. Za finanč ní  spoluu č asti 
mě sta, jsmě mohli nabí dnout 14 dě těm 5 dní  pra zdninově ho rěz imu za symboličkou čěnu. Souč a stí  
ta bora byla čělota borova  hra Čěsta kolěm svě ta, vy lěty na Hla sku a na Karls tějn, hry v lěsě i na loučě. 
 
Adventní neděle 
Čěsta intěgračě sě pr ipojila kě spolupor a da ní  2. advěntní  nědě lě. Spolu s Čí rkví  bratrskou a MAS Ř í -
č ansko jsmě pro r í č anskou věr ějnost pr ipojili pa smo va noč ní čh pí sní  a tvor ivě  aktivity pro dě ti i do-
spě lě . 
 
 
Výhledy pro rok 2014 
I pro rok 2014 zu sta va  nas í m čí lěm pu sobit v oblasti jak prěvěntivní čh, tak i dals í čh aktivit smě rěm 
k věr ějnosti.  Začhova vat tradiči akčí m s podporou Zdravě ho mě sta Ř í č any, zapojovat sě do dals í  
spolupra čě s ostatní mi sdruz ění mi a mě stěm Ř í č any. Pro rok 2014 čhčěmě zrěalizovat i dva bě hy 
pr í mě stskě ho ta bora. 
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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. Zděně k Č ěrnovsky , Ph.D., pr ědsěda 

Pětra Nyklova , mí stopr ědsědkyně  

Mgr. Barbora Ko lblova , č lěnka 

 

 

Správní rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s. od 23.12.2013 

Ing. Zděně k Č ěrnovsky , Ph.D. 

Mgr. Barbora Ko lblova  

Ing. Pavla Lubinova  

 

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s.  od 23.12.2013 

Ing. Jarmila Vora č kova  

Ing. Jaroslav Č ěrny , MBA 

Daniěl Kvasnič ka 

 

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s. 

Ing. Zděně k Č ěrnovsky , Ph.D. 

Mgr. Barbora Ko lblova  

Pětra Nyklova  

 

 

Pracovní tým společnosti 

Spolěč nost zamě stna vala v pru bě hu roku 2013 čělkěm 8 sta ly čh zamě stnanču . Da lě spolupračovala  

v pru bě hu roku  formou dohod o provědění  pra čě na dí lč í čh aktivita čh ně ktěry čh sluz ěb čělkěm s 10 

zamě stnanči. Da lě ěxtěrně  čěly  rok spolupračovala sě 2 pra vnič kami.  

 

Management, vedoucí služeb a další pracovníci v přímé práci s uživateli služeb:  

Pětra Nyklova , r ěditělka, projěktova  manaz ěrka, statuta rní  za stupčě spolěč nosti 

Ing. Pavla Lubinova , finanč ní  manaz ěrka 

Mgr. Markě ta Hubí nkova  DiS., vědoučí  sočia lní  pračovničě obč ansky čh poraděn, programu  pro s koly  

Bč. Lučiě Ditričhova , vědoučí  sočia lní  pračovničě NZDM Klubu Čěsta 

Bč. Matu s  Z a k, sočia lní  pračovní k NZDM Klubu Čěsta 

Bč. Martin Galbavy , sočia lní  pračovní k NZDM Klubu Čěsta (do 10/2013) 

Vlastimil Zima, sočia lní  pračovní k a odborny  poradčě Obč anskě  poradny (do 11/2013) 

Bč. Ondr ěj Vavrěč ka, sočia lní  pračovní k NZDM Klubu Čěsta (do 12/2013) 
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Externí spolupráce formou smlouvy o právních službách pro uživatele služeb: 

Mgr. Barbora Ko lblova , odborna  poradkyně  Obč anskě  poradny, pra vnič ka 

JUDr. Pavla Gajdos ova , odborna  poradkyně  Obč anskě  poradny, pra vnič ka 

 

Externí spolupráce formou dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb: 

Mgr. Kla ra Pěrglěrova  

Mgr. Lěona Svobodova  

Mgr. Gabriěla Dyměs ova  

PhDr. Jana Mottlova , Ph.D. 

MUDr. S a rka Poupě tova  

Mgr. Markě ta Hubí nkova , DiS. 

Bč. Ondr ěj Vavrěč ka 

Pětra Nyklova  

Jana Nyklova  

Vlastimil Zima 



22 

 

HOSPODAŘENÍ 

 

Náklady v členění podle nákladových položek 

 

 

mzdové náklady 1 696 296,00 

sociální a zdravotní pojištění 515 473,00 

ostatní sociální náklady 8 463,00 

spotřeba materiálu 248 073,75 

litěratura 6 117,00 

kančěla r skě  vybavění , na bytěk 23 384,30 

drobna  ělěktronika 99 619,00 

kančěla r skě  potr ěby 55 860,48 

hygiěničkě , u klidově  a zdravotničkě  potr ěby 6 403,00 

sportovní  potr ěby, čěny do soutě z í  19 752,00 

potraviny 10 100,97 

ostatní  26 837,00 

spotřeba energie 88 128,00 

služby celkem 1 239 523,43 

opravy a udrz ova ní  30 333,00 

čěstovně  29 258,00 

pos tovně  4 389,00 

na jěmně  239 260,00 

tělěkomunikač ní  sluz by 28 647,00 

intěrnět, wěb, softwarě 41 875,43 

vzdě la va ní , supěrvizě, konzultačě 345 226,00 

ěkonomičkě  sluz by 113 000,00 

pra vní  sluz by 230 324,00 

propagač ní  matěria ly 59 254,00 

pojis tě ní  7 552,00 

ostatní  sluz by 110 405,00 

bankovní poplatky 3 771,80 

poskytnuté členské příspěvky 4 858,00 

poskytnuté dary 10 000,00 

CELKEM 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 odmě-

ny členů správní rady a členů dozorčí rady 

Č lěnově  spra vní  rady a dozorč í  rady něpobí rali za svou funkči z a dně  finanč ní  odmě ny. Na klady na 
mzdu r ěditělě, vč ětně  za konny čh odvodu  za čěly  kalěnda r ní  rok 2013 č inily čělkěm 143 201,5 Kč .  
Na klady hlavní  č innosti z oběčně  prospě s ně  č innosti a vlastní  oběčně  prospě s ně  č innosti č inily za 
rok 2013 čělkěm 3 814 586,98 Kč . Vy nosy hlavní  č innosti z oběčně  prospě s ně  č innosti a vlastní  
oběčně  prospě s ně  č innosti č inily za rok 2013 čělkěm 4 267 687,52 Kč . 
Dopln kově  č innost spolěč nost v ročě 2013 němě la.  Hospoda r sky  vy slěděk č inil za rok 2013 v ra mči 
hlavní  č innosti čělkěm 453 100,54 Kč .  
 

 

Výnosy v členění podle zdrojů 

 

 

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni 

Spolěč nost něma  k 31.12.2013 zr í zěny z a dně  fondy.  

  v Kč 

Mě sto Ř í č any 167 000,00 

Mě sto Běněs ov 24 000,00 

Ministěrstvo pra čě a sočia lní čh vě čí  651 000,00 

Ministěrstvo spravědlnosti 91 000,00 

Pr ijatě  dary 53 650,00 

Trz by z vlastní  č innosti 355 371,00 

Individua lní  projěkt „Za kladní  sí ť sočia lní čh sluz ěb 
vě Str ědoč ěskě m kraji“- Evropsky  sočia lní  fond 2 925 581,00 

U roky 85,52 

 CELKEM 4 267 687,52 
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Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti 
k rozvahovému dni a o jejich struktuře 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Informace o změně zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí ra-

dy a o změně osoby ředitele 

Oběčně  prospě s na  spolěč nost byla zapsa na k 23.12.2013 u Mě stskě ho soudu v Prazě, pod spisovou 
znač kou 0 1346. Od doby zapsa ní  spolěč nosti nědos lo kě změ ně  zakla dačí  smlouvy ani sloz ění  
spra vní  č i dozorč í  rady a změ ně  osoby r ěditělě.  
 
Spolěč nost vznikla na za kladě  za kona č . 68/ 2013 Sb. o změ ně  pra vní  formy obč anskě ho sdruz ění  na 
oběčně  prospě s nou spolěč nost a dlě za kona č . 248/ 1995 Sb., o oběčně  prospě s ny čh spolěč nostěčh, 
vě zně ní  pozdě js í čh pr ědpisu  a doplně ní  za konu  pr ěmě nou obč anskě ho sdruz ění  Čěsta intěgračě.  
Věs kěry  majětěk, za vazky a pohlěda vky obč anskě ho sdruz ění  Čěsta intěgračě pr ěčha zí  na oběčně  

prospě s nou spolěč nost Čěsta intěgračě, o.p.s., ktěra  jě pr í my m pokrač ovatělěm obč anskě ho sdruz ění  

Čěsta intěgračě, pr ěbí ra  jěho iděntifikač ní  č í slo 26619032 i jěho historii.  

  v Kč 

Dlouhodoby  něhmotny  majětěk 0 

Dlouhodoby  hmotny  majětěk 0 

Dlouhodoby  finanč ní  majětěk 0 

Opra vky 0 

Za soby 0 

Pohlěda vky za odbě ratěli 24 778,00 

Pohlěda vky za poskytnutě  za lohy- kaučě podna jěm 15 000,00 

Pokladna- zu statěk 9 622,00 

Bankovní  u č ět- zu statěk 567 322,45 

Majetek celkem 616 722,45 

  v Kč 

Dlouhodobě  za vazky 0 

Kra tkodobě  za vazky 0 

Závazky celkem 0 
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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 naplně-
ní účelu výroční zprávy  
Vy znamně  skutěč nosti něnastaly.  
 

Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 
V ročě 2014 sě spolěč nost zamě r í  na pokrač ují čí  a dlouhodobou pra či na stratěgičkě m a končěpč ní m 
rozvoji sluz ěb spolěč nosti, vč ětně  r ěs ění  stabilně js í ho finančova ní  vě ts iny sluz ěb.  
 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 
Něty ka  sě.  
 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 
Něty ka  sě. 
 

Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí 
Něma .  
 

Přílohy k hospodaření 
Vy kaz zisku  a ztra ty 
Řozvaha 
Vy rok auditora 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU 
 

 

Donátoři  
Evropsky  sočia lní  fond, Opěrač ní  program Lidskě  zdrojě a zamě stnanost 
Ministěrstvo pra čě a sočia lní čh vě čí      
Ministěrstvo spravědlnosti 
Ministěrstvo dopravy, BESIP 
Str ědoč ěsky  kraj        
Mě sto Ř í č any  
Mě sto Běněs ov 
 

 

Spolupracující společnosti a neziskové organizace 
Partněrs Čzěčh, o.p.s., Probač ní  a mědiač ní  sluz ba Č Ř, MAS Ř í č ansko, o.p.s. 
MAS Sěrvis Ř í č ansko, o.s., Mravěnis tě , o.s., ZOČ SP Ekočěntrum Ř í č any, Komunitní  čěntrum Ř í č any, o.p.s.,  Čí rkěv bratrska , 
Č ěska  asočiačě strěětwork, O.s. Prostor, Čěntrum sluz ěb pro silnič ní  dopravu, s.p.o.,  Č ěska  koaličě proti taba ku.  
 

Spolupracující města  
Mě sto Ř í č any, Mě sto Mničhovičě, Mě sto Běněs ov 

  
Spolupracující firmy a dárci 
PŘOČE  Zděně k Č ěrnovsky , Za praz í , s.r.o., MV Print    

 
Média 
Ř í č ansky  kury r, Za praz í , MF Dněs, Na s  Řěgion, Z ivot Mničhovič,  Jiskra, Řa dio Blaní k 
 

Poděkování jednotlivcům 
Mgr. Hana S pač kova , Karla Egidova , Mgr. Vladimí r Kor ěn, Alěna Kultova , Ing. Pavěl Nykl, Bč. Irěna Řatajova , DiS., Eva Č ě-
r ovska , Mgr. Blanka Spolkova , Hělěna Bramborova , Daniěl Kvasnič ka, Hyněk Kas par, Mgr. Jana Kunčova , PhDr. Dana Řa-
bin a kova , Bč. Jir í  Stučhl, Mgr. Pětr Stěkly , Bč. Toma s  Z a k, Mgr. Martina Zikmundova , MUDr. S a rka Poupě tova , Mgr. Pavlí -
na Gabrhělí kova , Ph.D., Bč. Zděn ka Horva tova , JUDr. Jaroslav Patka, Mgr. Ondr ěj Naus , Jan Jansky , Ing. Hana Jaros ova ,  
Mgr. Lěona Svobodova , Mgr. Řěna ta Van kova , Jitka Bahěnska , Pavlí na Filkova , Mgr. Ludmila Tr ěs tí kova , Matě j Kvasnič ka, 
S imon Kvasnič ka, Ing. Jarmila Vora č kova , Va člav Ř ěza č , Řaděk Skr iva něk, Mgr. Libus ě Vytěrnova , Bč. Elis ka Kra lověč Č ěr-
na .  
 

Poděkování zaměstnancům a externistům 
Mgr. Markě ta Hubí nkova , DiS., Bč. Lučiě Ditričhova , Ing. Pavla Lubinova , Pětra Nyklova , Mgr. Barbora Ko lblova , JUDr. 

Pavla Gajdos ova , Bč. Matu s  Z a k, Bč. Ondr ěj Vavrěč ka, Bč. Martin Galbavy . PhDr. Jana Mottlova , Ph.D., Mgr. Gabriěla Dymě-

s ova , Mgr. Lěona Svobodova , Mgr. Kla ra Pěrglěrova , Vlastimil Zima, MUDr. S a rka Poupě tova .  
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KONTAKTY 
 

Cesta integrace, o.p.s. 
Sí dlo a pos tovní  adrěsa: Masarykovo na m. 6, 251 01 Ř í č any 
Tělěfon: 312 315 287, 728 677 285 
Email: info@čěstaintěgračě.čz 
IČ O: 26619032 
 

Klub Cesta 
Pračovis tě : Na Obči 2049, 251 01 Ř í č any 
Tělěfon: 774 780 541  
Email: klubčěsta@čěstaintěgračě.čz  
 

Občanská poradna Říčany   
Pračovis tě : Masarykovo na m. 6, 251 01 Ř í č any  
Tělěfon: 774 780 107, 721 516 274   
Email: poradnaričany@čěstaintěgračě.čz  
 

Občanská poradna Mnichovice  
Pračovis tě : Masarykovo na m. 83, 251 64 Mničhovičě  
Tělěfon: 774 780 107, 312 315 284  
Email: poradnamničhovičě@čěstaintěgračě.čz 
 

Občanská poradna Benešov  
Pračovis tě : Masarykovo na m.1, 256 01 Běněs ov u Prahy  
Tělěfon: 774 780 107, 312 315 284  
Email: poradnaběněsov@čěstaintěgračě.čz 
 

Dopravní výchova 
Pračovis tě : Na Obči 2049, 251 01 Ř í č any 
Tělěfon: 774 780 540               
Email: dopravnivyčhova@čěstaintěgračě.čz 
 

Centrum primárních programů 
Pračovis tě : Na Obči 2049/ Masarykovo na m. 6, 251 01 Ř í č any 
Tělěfon: 774 780 540       
Email: čěntrumprěvěnčě@čěstaintěgračě.čz         
 

Probační a resocializační program Právo pro každý den 
Pračovis tě : Na Mí č a nka čh 1497, 110 00 Praha 10 
Tělěfon: 728 677 285, 774 780 540 
Email: probačniprogram@čěstaintěgračě.čz 
 
 

mailto:info@cestaintegrace.cz
mailto:klubcesta@cestaintegrace.cz
mailto:poradnaricany@cestaintegrace.cz
mailto:poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
mailto:poradnabenesov@cestaintegrace.cz
mailto:centrumprevence@cestaintegrace.cz
mailto:probacniprogram@cestaintegrace.cz
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KDE NÁS NAJDETE 
 

Cesta integrace, o.p.s.  
působí v těchto městech Středočeského kraje 
 

 

 

 

 

 

 

Říčany 
Masarykovo na m. 6 
Na Obči 2049 
  
 

Mnichovice 
Masarykovo na m. 83 
  
 

Benešov 
Vnouč kova 614 
Masarykovo na m. 1 (od lědna 2014) 
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