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ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELŮ
Slovo zakladatelů obecně prospěšné společnosti 

Vážení čtenáři, 

po roce opět rekapitulujeme výsledky činnosti a směřování Cesty integrace. Uplynulý rok 2014 byl u nás velmi aktivní ve všech 
službách. 

U Centra primárních programů jsme v jarních měsících úspěšně prošli procesem certifikace všeobecné primární prevence pro 
žáky škol u Národního institutu pro vzdělávání při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a získali na 5 let certifikát odbor-
né způsobilosti. Od září se podílíme spolu s dalšími partnery na realizaci významného projektu pro zapojené základní školy ve 
Středočeském kraji s názvem „Vzdělávání pro zdraví na základních školách“. 

U Občanské poradny jsme díky finanční podpoře Ministerstva spravedlnosti ČR mohli rozšířit provoz zejména na Benešovsku, 
kde je služba velmi poptávána a dále jsme se odborně rozvíjeli zejména v oblasti pomoci obětem a osobám ohroženým trest-
nými činy a násilím, spustili jsme speciální informační web www.poradnaobetem.cz. Od ledna 2014 navíc pobočka Občanské 
poradny v Benešově funguje v lépe dostupném a bezbariérovém místě na Masarykově náměstí.  

U nízkoprahového Klubu Cesta jsme se kromě pestrého provozu v klubu a terénu zaměřili i na interiérové úpravy v klubu. Došlo 
k výmalbě klubovny a dále k úspěšnému vyjednání pronájmu dalších dvou místností pro klub od města Říčany. 

U akcí pro veřejnost jsme měli rekordní počet účastníků příměstského tábora a opět proběhly úspěšné akce Světový den bez 
tabáku, Bezpečně na kole či velmi oblíbený Den bez úrazů za účastí složek Integrovaného záchranného systému, koordinátora 
BESIP pro Středočeský kraj, starosty a místostarostky města Říčany. 

Ve většině služeb došlo k potřebnému posílení počtu zaměstnanců, díky čemuž mohlo dojít k jejich celkovému rozvoji. Cesta 
integrace v prosinci 2014 spolupracovala rekordně s 13 zaměstnanci a 2 externisty z řad sociálních pracovníků, odborných po-
radců, lektorů, psychologů, právníků, metodiků, projektových či finančních manažerů.

V uplynulém roce naše společnost úspěšně prošla také několika kontrolami. Šlo zejména o kontroly realizace služeb a čerpání 
dotací od města Říčany, Ministerstva spravedlnosti ČR, Středočeského kraje či Finančního úřadu. 

V roce 2014 činnost Cesty integrace financovaly Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Evropský soci-
ální fond (OPVK, OPLZZ), Středočeský kraj. Dále také města Říčany, Benešov, Nadační fond ČSOB a další drobní dárci. 

V roce 2015 se chce naše společnost zaměřit na udržení stabilizovaného personálního a provozního zajištění jednotlivých slu-
žeb, aby byly pro klienty co nejvíce dostupné a mohly pružně reagovat na individuální či skupinové potřeby cílové skupiny. 
Jedním z hlavních úkolů bude i pokračování v revizi, plánování a zejména realizaci strategických cílů a priorit Cesty integrace, 
včetně souvisejícího financování.

Děkujeme tímto všem zaměstnancům, spolupracovníkům, partnerům, klientům a v neposlední řadě donátorům za spolupráci 
a podporu, díky které Cesta integrace může fungovat, pomáhat a jít stále dopředu. 

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

2003: Založení organizace. Příprava programů pro neorganizovanou mládež do dotačních schémat. 

2004: Zahájení provozu nízkoprahového Klubu Cesta. Zahájení programů pro říčanské školy v oblasti primární prevence.

2005: Studie Mapování bariér pro osoby se sníženou mobilitou. Realizace terénního programu pro uživatele drog ve spolupráci 
s Drop In, o.p.s. 

2006: Uspořádání dopravní soutěže pro školy z regionu. Spoluzaložení Komunitního centra Říčany, o.p.s. Zahájení spolupráce 
na přípravě Komunitního plánu sociálních služeb města Říčany.

2007: Zahájení provozu Občanské poradny v Říčanech. Rozšíření nabídky aktivit pro školy o pravidelnou dopravní výchovu. 
Vstup organizace do MAS Říčansko. Získání registrace poskytovatele sociálních služeb na činnost Občanské poradny Říčany a 
Klubu Cesta.

2008: Zahájení probačního a resocializačního programu „Právo pro každý den“. 

2009: Získání registrace od Krajského úřadu Středočeského kraje na provozování Občanské poradny Mnichovice a Benešov, 
Centra primárních programů. Získání celého 1.patra domu č.p. 6 na Masarykově náměstí v Říčanech do podnájmu.

2010: Zahájení provozu Občanské poradny Mnichovice a Benešov. Příprava projektové dokumentace na rozvoj Klubu Cesta 
s cílovou skupinou 15- 26 let.  Uzavřené partnerství na projektu Zdravé město Říčany a Místní Agenda 21.

2011: Rozvoj provozu nízkoprahového Klubu Cesta o sociální práci s mládeží ve věku 15- 26 let díky podpoře v rámci Individu-
álního projektu Středočeského kraje, financovaného z Evropského sociálního fondu. 

2012: Rozvoj Občanské poradny Říčany o poskytování sociálního a právního poradenství pro osoby ohrožené a oběti trest-
né činnosti a domácího násilí. Odborný rozvoj nízkoprahového Klubu Cesta formou úspěšného externího hodnocení kvality a 
vstup do České asociace streetwork.

2013: Změna právní formy Cesty integrace dle zákona 68/ 2013 Sb. z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 
s účinností od 23.12.2013. Získání akreditace od Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů a domácího násilí. 

2014: Získání certifikace odborné způsobilosti na všeobecnou primární prevenci od Národního ústavu pro vzdělávání při Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy.  Spolupráce na realizaci projektu „Vzdělávání pro zdraví na základních školách“, 
financovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Poslání a cílová skupina

Posláním společnosti je prostřednictvím komunitních aktivit a služeb v oblasti sociální prevence a sociálního poradenství na-
pomáhat ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci a sociálnímu začlenění.  Z nabídky aktivit společnosti si vybe-
rou děti, mládež, dospělí, rodiny i senioři.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v oblasti prevence, poradenství a péče pro 
děti, mládež, dospělé a seniory v rozsahu registrace u Krajského úřadu Středočeského kraje dle uvedeného zákona.

Provozování nízkoprahového zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé ohrožené nebo zasažené rizikovými jevy. 

Provozování odborného sociálního a právního poradenství v rámci občanské poradny pro osoby v krizové, sociálně nepříznivé 
a složité životní situaci.

Poskytování poradenských, vzdělávacích, osvětových a preventivních služeb a akcí pro děti, mládež, dospělé i seniory v oblasti 
rizikových jevů, pomoci a sociálních služeb.

Odborné poradenství a pomoc obětem a osobám ohroženým trestnými činy a násilím i osobám blízkým.

Poradenství a vzdělávání v oblasti získávání finančních zdrojů a k poskytování sociálních služeb a dalších obecně prospěšných 
služeb.

Zajišťování nebo zprostředkování pomoci pro neziskové, zájmové, spolkové a další obecně prospěšné organizace i školská zaří-
zení v oblasti projektových, právních, finančních, organizačních, personálních a preventivních služeb. 

Poskytování prostor k užívání za úplatu, kterými společnost disponuje.

Spolupráce s obcemi, orgány veřejné správy, s poskytovateli sociálních služeb a dalšími neziskovými organizacemi či fyzickými 
a právnickými osobami  při poskytování obecně prospěšných služeb.
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Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby pro všechny uživatele za stejných podmínek.
Společnost bude obecně prospěšné služby poskytovat v pořadí požadavků vznášených na její aktivity, a to až do naplnění kapa-
city společnosti s prioritním cílem začlenit především sociálně vyloučené, rizikové a ohrožené skupiny osob z řad dětí, mládeže, 
dospělých a seniorů.
Podmínky pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, v platném znění a jeho prováděcími předpisy a pro společnost je dále upraveny registrací od Krajského úřadu středočes-
kého kraje, která opravňuje k poskytování konkrétních druhů služeb a stanoví podmínky jejich poskytování.
Při poskytování služeb jsou respektovány principy poskytovaní sociálních služeb, jako je důvěrnost, dobrovolnost, respekt, 
bezpečí, důstojnost, soukromí osob, nezávislost, nestrannost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, podíl na rozhodová-
ní a kontrola poskytování sociálních služeb.
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby fyzickým i právnickým osobám z tuzemska i zahraničí. 
Některé obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na je-
jich poskytování dostatečně získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. 
Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Nabídka i ceník 
služeb, které jsou poskytovány za úplatu, je zveřejněna v sídle a na webových stránkách společnosti.
Společnost může odmítnout poskytnutí služby zájemci, pokud nespadá do cílové skupiny či zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, 
že služba nebude zájemcem využita v souladu s účelem a rozsahem služby nebo pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s dob-
rými mravy či nebylo v souladu s příslušnými právními předpisy.

INFORMACE O VŠECH ČINNOSTECH USKUTEČNĚNÝCH V ÚČETNÍM 
OBDOBÍ V RÁMCI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÉ 

ČINNOSTI A JEJICH ZHODNOCENÍ
Cesta integrace pro neorganizovanou mládež provozuje v Říčanech Nízkoprahový Klub Cesta. Osobám v nouzi je k dispozici 
v Říčanech, Mnichovicích a Benešově Občanská poradna. Školám na Říčansku připravuje řadu preventivních programů, zejmé-
na dopravní výchovu a programy zaměřené na rizikové chování.  Kromě zmíněných aktivit se Cesta integrace podílí na řadě akcí 
pro veřejnost samostatně či ve spolupráci se subjekty z Říčanska.  Dále část svých prostor v podnájmu na Masarykově náměstí 
v Říčanech poskytuje za úplatu partnerům k užívání.  Všechny své činnosti dělá společnost v rámci hlavní činnosti, doplňkovou 
činnost neposkytuje. 

V roce 2014 obdržela Cesta integrace od Ministerstva spravedlnosti ČR dotaci ve výši 107 000 Kč na realizaci probačního progra-
mu „Právo pro každý den“. Z důvodu nenaplnění potřebné kapacity počtu klientů ze strany Probační a mediační služby ČR, dle 
podmínek dotace, byla tato dotace v plné výši vrácena a program nebyl realizován. 

Více informací o jednotlivých realizovaných aktivitách a službách v následujících kapitolách. 
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OBČANSKÁ PORADNA
 „Pomáháme najít cestu a nezabloudit v zákonech, právech a povinnostech“.

Charakteristika

Občanská poradna je místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci. Tato služba poskytuje odborné sociální a 
právní poradenství všem osobám starším 16 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, nebo jim tato situace hrozí. Naši 
klienti často nedokáží vyjádřit své potřeby a zároveň hájit své oprávněné zájmy. Proti tomu bojujeme zvyšováním informova-
nosti klientů v oblasti práv a povinností, či v oblasti dostupnosti návazných služeb a zároveň podporou a aktivizací klientů, 
která vede k řešení aktuální situace.
Občanská poradna své služby poskytuje v Říčanech, Benešově a Mnichovicích. V roce 2013 získala akreditaci Ministerstva spra-
vedlnosti na poskytování specializovaného poradenství obětem trestných činů a domácího násilí.

Nabízené služby
Odborné sociální poradenství

Tento druh poradenství zahrnuje zejména komplexní psychosociální podporu klientů v nepříznivé životní situaci. Zároveň jsou 
klientovi podány právní informace o možnostech řešení dané situace (možná konzultace s právničkou, popř. vyškoleným po-
radcem). Poradci pomáhají klientovi zorientovat se v problematice a posílit klienta natolik, aby byl schopen na základě zjiště-
ných informací sám konat a začít řešit svou situaci.

Zaznamenáváme vzrůstající počet klientů, kteří řeší tématiku rodinného práva (rozvod, svěření dětí do péče, vypořádání společ-
ného jmění manželů) a tématiku dluhů a financí (finanční gramotnost, exekuce, soudní výkon rozhodnutí, registr dlužníků). Dále 
řeší poradci majetkoprávní záležitosti (informace k sepisování smluv, řešení sousedských problémů, vypořádání spoluvlastnic-
tví), oblast dědictví, pracovněprávní záležitosti a v neposlední řadě sociální oblast (informace k dávkám státní sociální podpory, 
dávky pomoci v hmotné nouzi, informace k návazným sociálním službám apod.).

Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí

Cílem tohoto druhu poradenství je pomoci poškozeným s uplatněním jejich práv při řešení náhrady škody, při získání peněžité 
pomoci od státu apod. Poradci poskytují informace k podání trestního oznámení, informují zájemce o jejich postavení, právech 
a povinnostech v určitých fázích trestního řízení. Dále ve vybraných případech nabízíme podporu poškozených ve formě důvěr-
níka či zmocněnce. Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytujeme pomoc a podporu ke zvládnutí ohrožu-
jící situace – prvotní psychosociální podpora, informace k možnosti využití institutu vykázání, uplatnění osobní a teritoriální 
ochrany, podání trestního oznámení či jiných návrhů.

Vývoj v roce 2014

V průběhu roku se nám podařilo rozšířit pracovní kolektiv a zvýšit tak počet hodin, kdy jsou poradci k dispozici klientům v po-
radně každý týden. Současně vydala poradna další ze specializovaných letáků, které jsou k dispozici klientům v poradnách 
(informace pro oběti trestných činů a domácího násilí, exekuce, osobní bankrot, náhrada škody, dědictví, závěť, pracovní či 
rodinné právo, apod.). Byly distribuovány obecné letáky o poskytovaných službách na místní spolupracující subjekty – Policie 
ČR, sociální odbory městských úřadů, nemocnice, informační centra apod.
Naši poradci prošli několika specializovanými kurzy tak, aby byli vybaveni nejnovějšími informacemi vycházejícími z platné le-
gislativy. V pravidelných intervalech Občanská poradna zveřejňovala informace o své činnosti v místních regionálních novinách 
(Říčanský Kurýr, Jiskra Benešov, Život Mnichovic, Zápraží, apod.). V průběhu roku 2014 se poradci zúčastnili pracovního setkání 
na Ministerstvu spravedlnosti k tématu „Aktuální poznatky k aplikaci zákona o obětech trestných činů“.
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Jednou z hlavních aktivit Poradny, je taktéž navazování kontaktů a spolupráce 
s dalšími subjekty, které se dostanou do styku s klienty – navazující sociální 
služby v regionu, sociální odbor Městského úřadu Říčany a Benešov, Policie ČR, 
městská policie apod. 

Statistické informace
V  průběhu roku 2014 jsme se setkávali se zvýšenou poptávkou po službách, 
které Občanská poradna nabízí a to ve všech místních pobočkách.

intervence = 30 min. konzultace

Výhledy pro rok 2015
Jedním z největších úkolů pro rok 2015 je udržet stávající provozní dobu po-
radny, jelikož z praxe vyplývá, že tento model klientům vyhovuje a uspokojuje 
tak stále vzrůstající poptávku v oblasti poradenství.

Nadále se chceme zaměřovat na zvyšování míry spolupráce s dalšími subjek-
ty – Policie ČR, sociální odbory městských úřadů, pobočky úřadu práce, infor-
mační centra, navazující sociální služby v regionu apod. Tato spolupráce spo-
čívá především ve zvyšování informovanosti široké veřejnosti a potenciálních 
klientů. Ve většině případů se součinnost týká distribuce letáků, popř. další 
bližší spolupráce v rámci jednotlivých případů.

Na zvyšování informovanosti široké veřejnosti Cesta integrace, o.p.s. pracuje 
systematicky zejména pravidelným zveřejňováním článků k  aktuální proble-
matice v  regionálních periodicích – Říčanský kurýr, Zápraží, Jiskra Benešov 
apod. V  tomto trendu bychom rádi pokračovali i v  roce 2015, jelikož si jsme 
vědomi důležitosti této činnosti.

Adresa

Pobočka Říčany
Masarykovo nám. 6

 
Pobočka Mnichovice

Masarykovo nám. 83
 

Pobočka Benešov u Prahy
Masarykovo nám. 1

 

Kontakt
774 780 107, 721 516 274, 

312 315 284
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz

poradnaricany@cestaintegrace.cz
poradnamnichovice@cestaintegrace.cz

poradnabenesov@cestaintegrace.cz
  

Pracovníci

Mgr. Markéta Hubínková, DiS. 
Mgr. Veronika Vítkovská, DiS. 

Mgr. Veronika Vojáčková 
Mgr. Barbora Kölblová
JUDr. Pavla Gajdošová

Vlastimil Zima

Pracovníci managementu

Petra Nyklová
Ing. Pavla Lubinová

Donátoři

Ministerstvo 
práce a sociálních věcí

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Město Říčany

Město Benešov

Československá obchodní banka, a.s.

OP Říčany OP Benešov OP 
Mnichovice CELKEM

Počet 
uživatelů 288 119 71 478

Počet 
konzultací 
v poradně

455 157 79 691

Počet 
intervencí 597 310 151 1 058
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KLUB CESTA
„Hledáme cesty k dětem a mladým lidem“. 

Charakteristika

Klub Cesta je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Říčan a okolí. Jedná se o místo a sociální službu pro děti a mládež. Klub 
Cesta poskytuje dětem, dospívajícím a mladým dospělým místo pro společné setkávání. Návštěvníci a návštěvnice klubu v něm 
mají relativní volnost, spoluurčují dění na klubu a mají přístup k jeho vybavení. Klub lze využít, jak nahodile, tak jednorázově 
nebo pravidelně, přijít a odejít můžou zájemci kdykoliv v otvírací době. Sociální práce na klubu spočívá zejména: v práci s pra-
vidly zařízení, v individuálním provázení a realizaci společných volnočasových aktivit. Pracovníci Klubu Cesta nabízí službu i v 
terénní formě, vyhledávají a oslovují cílovou skupinu přímo v ulicích města a parcích. 

Nabízené služby

Dětem a mladým lidem (7-26 let) nabízí Klub Cesta a jeho tým v základu:  Prostor, kam mohou zajít sami nebo s kamarády.  
Vybavení – hry, výtvarné potřeby a elektroniku. Program a pozornost, případně podporu ze strany pracovníků/pracovnic. Pod-
mínkou využívání je dodržováním pravidel.

Práce s pravidly

Děti a mládež jsou v rámci klubu vedeni k dodržování klubových pravidel.  Personál vyžaduje dodržování zásad: 
vzájemného respektu - úctu jednoho člověka k druhému – bez neadekvátní agrese, nebo hraní věkově nepřiměřených her.  
Klub místo bez drog – minimalizaci rizik spojených s návykovými látkami.  
Péče o klub – návštěvníci klubu se podílí na péči o prostor, který využívají.  
Respekt k rozhodnutí pracovníků – uplatňování oprávněné autority pracovníků při dění na klubu.

Pravidla se pracovníci a pracovnice snaží uplatňovat citlivě, aby děti a mládež přespříliš neomezovala a zároveň v klubu vlá-
dl určitý řád. Děti a mladí lidé vědí, že proti rozhodnutí pracovníků a pracovnic zařízení se lze odvolat – ústně, písemně a to i 
anonymně přímo v Klubu nebo u ředitelky organizace.  Opatření při porušení pravidel jsou nastavena tak, aby bylo možno, je-li 
potřeba, se ke konkrétní věci vyjádřit a aby zůstala zachovaná oboustranná důvěra. 

Individuální provázení 

Děti a mladí lidé mohou na klubu využívat podporu ze strany sociálních pracovníků a pracovnic.  Nabídka přichází při neformál-
ních interakcích v rámci běžných klubových aktivit nebo formou individuálních pohovorů v kanceláři.  Nabídku mohou oslovení 
odmítnout.
Personál služby tématizuje: Aktuální rozpoložení jednotlivců - Jak se máš? Jak to jde? Nebo dění či vztahy na klubu. Intervence 
probíhají často v drobných poznámkách nebo krátkých rozhovorech v rámci dění na klubu. V rámci spolupráce s jednotlivci se 
mohou objevit opakující se témata nebo jsou formulované konkrétní potřeby. Pracovnici služby v takových případech nabízí 
konkrétním dětem či mladým lidem možnost, že takové téma je možno uchopit. Případně navrhují, jak jej uchopit, nebo nabízí 
pomocnou ruku. Průběh a kvalitu individuální práce má v rámci týmové spolupráce u každého klienta služby na starosti tzv. 
klíčový pracovník.
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Realizace společných volnočasových aktivit

V rámci programu klubu dochází k nabídce drobných společných aktivit. Jed-
ná se o výtvarné dílny, turnaje, sportovní aktivity nebo projekci filmů či výlety 
do přírody. V prostředí klubu v rámci vrstevnické skupiny, nejen během těchto 
aktivit, mají možnost jednotlivci dostat zpětnou vazbu na vlastní chování a zís-
kávají dovednosti potřebné k uplatnění se ve skupině.  Pracovníci na situaci ve 
skupině mohou v rámci klubu reagovat a částečně ji korigovat.  Zároveň mají 
děti a mladí lidé možnost uplatnit své dovednosti a tvořivost.

Vývoj v roce 2014

Začátkem roku 2014 došlo, z personálních důvodů, k omezení poskytování te-
rénní služby. 
Změna nastala i v otvírací době klubu. Pondělí, středa a pátek od 14 do 19 
hodin.  Vyrovnal se poměr hodin ve prospěch klubu mladších na devět hodin 
týdně (7 – 14 let) a starších (15 – 26 let), také devět hodin týdně. Rozšíření oteví-
rací doby klubu mělo za následek větší rozvoj práce s mladšími a zvýšení jejich 
počtu. Na jaře a v létě došlo k rozšíření terénní služby. Během letních prázdnin 
probíhala intenzivní práce se skupinou starších na klubu. Byla realizována celá 
řada akcí – lukostřelba, výlet do Voděradských bučin, účast na turnaji „Fotbal 
pro rozvoj“, podařilo se zorganizovat akci „ Přespáčko“ – přespání v klubu pro 
mladší (7-14 let). Byla vyhlášena výtvarná soutěž na výmalbu klubových pro-
stor – realizace výmalby proběhla v prosinci 2014, uskutečnila se i řada výtvar-
ných dílen např. výroba „kofoláčků. 

Rozšířily se řady pracovníků o Ing. Viktorii Ryčlovou 0,5 úvazku a Bc. Kateřinu 
Mikulicovou 0,5 úvazku. Pracovní poměr rozvázala k 31.12. vedoucí Bc. Lucie 
Ditrichová, místo ní nastoupil na vedoucí pozici  Bc. Matúš Žák 1,0 úvazku, sou-
časný sociální pracovník. 

Statistické informace

Výhledy pro rok 2015
Rozšíření klubových prostor. Terénní práce v lokalitě zaměřená na kontaktová-
ní děti, mládeže a mladých dospělých. Revize a aktualizace stávající metodiky 
služby. Rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v obci ve prospěch cílové skupiny.

Provoz nízkoprahového Klub Cesta 15- 26 let je podpořen z Evropského sociál-
ního fondu, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu 
„Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II.“

Adresa

Na Obci 2049
251 01 Říčany

 
Kontakt

774 780 541
klubcesta@cestaintegrace.cz

 
Sociální pracovníci

Bc. Lucie Ditrichová
Bc. Matúš Žák

Bc. Kateřina Mikulicová  
Ing. Viktorie Ryčlová 

Pracovníci managementu

Ing. Pavla Lubinová
Petra Nyklová

 
 Donátoři

Ministerstvo 
práce a sociálních věcí

Město Říčany

Evropský sociální fond – 
Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost 
v rámci Individuálního 

projektu Krajského úřadu 
Středočeského kraje s názvem 

Základní síť sociálních služeb 
ve Středočeském kraji II.

Počet 
uživatelů 121

Počet 
intervencí

424
(356 v klubu, 68 v terénu)

Počet 
kontaktů

1525
(1244 v klubu, 281 v terénu)
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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
Posláním Centra primárních programů je poskytovat programy a aktivity, které pomohou ke snižování výskytu rizikového cho-
vání. Přispívají k větší informovanosti a prevenci žáků škol, dětí mimoškolní prostředí či veřejnost. Naším úsilím je předcházet 
možným typům rizikového chování formou vícehodinových programů, kterých se zúčastňují celé třídy. Jedná se o programy, 
které jsou vedeny interaktivní a diskusní formou. Vedeme žáky k tomu, aby si sami odpovídali na nejrůznější otázky týkající se 
aktuálních společenských problémů. Podporujeme žáky v utváření vlastního názoru a rozvíjíme komunikaci v rámci třídy. Pra-
cujeme se skupinovým tlakem, otevřenou výměnou názorů apod.  
Cílem je poskytovat žákům informace o dané problematice, formovat jejich postoje ke zdravému a odpovědnému způsobu 
života. Hlavním cílem pak je, aby tyto informace, postoje a dovednosti, dovedli uplatnit nejen v době realizace programu, ale 
především v budoucnosti – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit skupinovému tlaku apod.

Nabízené služby
Dlouhodobý program primární prevence – certifikovaný program dle MŠMT. Program je realizován ve škole po dobu 4 let. Ka-
ždé pololetí školního roku se ve třídě realizuje zpravidla jeden až dva bloky primární prevence, který trvá dvě vyučovací hodiny. 
Celkem třída absolvuje 6 – 8 hodin ročně. Program je veden interaktivní formou, využívá se didaktických her, věnuje se prostor 
diskusím, děti pracují individuálně i ve skupinách. Při realizaci programu jsou zohledňovány potřeby žáků a třídy. Jednotlivá 
témata na sebe v jednotlivých ročnících navazují. Výhodou je, že žáci se postupně seznamují s programem, komunikace je více 
na důvěrnější a upřímnější úrovni. 

Interaktivní besedy – jednorázové, se specifickým tématem dle potřeby. Určené pro I.  i II. stupeň ZŠ. Programy jsou vedeny 
interaktivní formou, využívá se didaktických a osobnostních her na upevnění zdravého vnímání života. II. stupeň má programy 
certifikované dle MŠMT.

Vzdělávání pro zdraví na základních školách - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0025 Výzva OPVK č. 53 - Počáteční 
vzdělávání - Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Cesta integrace, o. p. s. ve školním roce 2014/2015 nově nabídla ZŠ možnost zapojit se do projektu OPVK, který se týká vzdělává-
ní dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Projekt se týká 4. až 9. tříd ZŠ. Podmínkou je, 
aby každá vybraná třída absolvovala všechny 4 bloky v průběhu roku. Program pro 4. a 5. třídy trvá 2 vyučovací hodiny, program 
pro 6. – 9. třídy trvá 3 vyučovací hodiny. Programy jsou vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky, které jsou dětem 
blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější témata. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se vyjadřovat vlastní 
názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídají konkrétní informace o prevenci 
rizikového chování. Součástí programů jsou i pracovní listy. Hlavním realizátorem projektu je Magdaléna, o. p. s. Partnery pro-
jektu: Cesta integrace, o.p.s., Semiramis, o.s., Prostor plus, o.p.s. 

Základní témata
Jednotlivá témata, se kterými se děti v rámci programů setkají, jsou: pravidla, záškoláctví, hodnoty, legální návykové látky, 
nelegální návykové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, trestný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rizikové sporty, 
rasismus, xenofobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, poruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první po-
moc. Konkrétní témata v jednotlivých třídách, jsou přizpůsobena věku dětí, ne všechny děti projdou všemi tématy. Setkání jsou 
naplánovaná v každé třídě čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd a z daných oblastí 
vybrat ta témata, které jsou pro danou třídu aktuální.
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Vývoj v roce 2014
V  první polovině roku 2014 jsme realizovaly programy dlouhodobé primární 
prevence a interaktivní semináře, za finanční spoluúčasti školy. Od září 2014 
přešly všechny školy na projektu OPVK č. 53, kde školy měly prevenci zadarmo 
v rámci projektu.

V rámci veškerých programů spolupracujeme celkem se 17 školami na Praze- 
východ. Jedná se jak o velké školy (např. ZŠ U Říčanského lesa, ZŠ Mnichovice, 
ZŠ Čerčany apod., tak i o menší školy pouze s prvním stupněm ZŠ Mirošovice, 
ZŠ Tehov, ZŠ Senohraby apod. Spolupracujeme i se školou v  Olivově dětské 
léčebně, ZŠ v Olešovicích či ZŠ Nerudova v Říčanech).

Na jaře 2014 jsme se zúčastnili certifikačního procesu programu dlouhodo-
bé primární prevence a interaktivních seminářů pro 2. stupeň ZŠ a Certifikát 
o splnění požadavků Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů školské 
primární prevence úspěšně získali. Byl to náš dlouhodobý cíl.

Statistické informace 2014

Projektu OPVK probíhá od září 2014 – během 4 měsíců každá třída absolvovala 
1 - 2 programy 
DPP (dlouhodobá primární prevence) – leden 2014 – červen 2014 - každá třída 
absolvovala 2 programy DPP
IS (interaktivní semináře)

Další data a informace z CPP jsou i součástí sekce dopravní výchova a první 
pomoc i aktivit pro veřejnost. 

Výhledy pro rok 2015
Naším velkým cílem je udržet programy primární prevence ve stejném rozsa-
hu i v roce 2015 respektive, školním roce 2015/2016. Navázat se školami dob-
rou spolupráci a pokračovat v programech i přesto, že nebudou plně hrazeny 
z projektu OPVK. Finanční spoluúčast školy je nevyhnutelná. Na druhou stranu 
se pokusit získat co nejvíce finančních prostředků jak z MŠMT, tak i krajských 
fondů prevence na tyto programy. Dalším velkým cílem je certifikovat progra-
my i pro 1. stupeň ZŠ – vytvořit novou a ucelenou nabídku vycházející z projek-
tu OPVK – zahrnující jak prevenci rizikového chování, tak i zdravotní a dopravní 
výchovu.

OPVK DPP IS
Počet škol 15 2 4
Počet tříd 69 10 6
Počet žáků 1408 158 103

 Adresa
Administrace:

Masarykovo nám. 6, Říčany
 
 

Kontakt
774 780 540

centrumprevence@cestaintegrace.cz
skoly@cestaintegrace.cz

 
 

Pracovníci
Mgr. Markéta Hubínková, DiS.

Mgr. Pavlína Pitrová
Mgr. Jana Vaníčková

MgA. Lucie Mecová
 

 Pracovníci managementu
Petra Nyklová

Ing. Pavla Lubinová

Donátoři
Ministerstvo práce

a sociálních věcí

Evropský sociální fond- 
Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA A PRVNÍ POMOC
„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
Cesta integrace organizuje výuku dopravní výchovy pro žáky 1. – 4. třídy základních škol v Říčanech a regionu Říčansko, v pří-
padě zájmu i pro mateřské školky.  Cílem je děti postupně učit, jak se správně chovat na chodnících, přechodech, silnicích, jak 
správně jezdit na kole, jak se chovat jako účastník silničního provozu nebo jako spolucestující v dopravních prostředcích, kde 
je místo pro hru a kde je potřeba dávat obzvlášť velký pozor. Od března 2014 nově také nabízíme škola možnost 4 hodinových 
kurzů první pomoci pro žáky 4. – 6. tříd ZŠ.

Výuka pro žáky 4. tříd základních škol je organizována ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy a městem Říčany, kdy 
BESIP poskytuje veškeré výukové a metodické materiály, z velké části výuku i hradí. Město Říčany spolufinancuje tuto výuku a 
bezplatně zapůjčuje dopravní hřiště, kde probíhá praktická část  - jízda na kole či koloběžce. Ostatní výuka je spolufinancovaná 
školou, probíhá převážně hravou – soutěžní formou ve škole.
Souvislá výuka dopravní výchovy pro 4. třídy ZŠ byla v roce 2014 konaná 8. rokem. Již osm ročníků čtvrťáků mělo možnost projít 
výukou a získat průkaz cyklisty. Jedná se o cca 5630 žáků. Celkem spolupracuje s 20 školami z  regionu Praha- východ a do Říčan 
se každoročně sjede cca 32 tříd. Neustále se snažíme zdokonalovat výuku. Bereme v potaz podněty a připomínky pedagogů a 
žáků, které se v rámci našich možností a ve spolupráci s BESIPem a městem Říčany pokoušíme naplňovat. 

Nabízené služby
Výuka pro 4. třídy ZŠ
Dopravní výchova je zaměřena na rozvoj praktických dovedností, zručnosti a teoretických vědomostí, které jsou nezbytné pro 
bezpečný pohyb na vozovce. Při výuce je vycházeno z tematického plánu dopravní výchovy dle metodiky BESIP – Ministerstva 
dopravy. 
Výuka DV se  v roce 2014 skládala ze 3 setkání s každou třídou. 
1. setkání se konalo na podzim. Na tomto setkání se žáci seznámili se základními dopravními předpisy, probraly se zde základní 
znalosti a dovednosti na vozovce – teoretické znalosti (dopravní značky, křižovatky, integrovaný záchranný systém…) a praktic-
ké dovednosti na dopravním hřišti. 
2. a 3. setkání se konalo na jaře (duben - červen). S dětmi se zopakovaly a rozšířily vědomosti, procvičily se dopravní značky a 
situace na silnici formou her, probraly se základy zdravotní výchovy a vše se nakonec procvičilo v jízdě na dopravním hřišti.  3. 
setkání bylo spojeno s testem vědomostí a jízdou „na body“, následně bylo vše zakončeno vydáváním průkazu cyklisty, garan-
tovaném BESIPEM.

Výuka pro 1. - 3. třídy ZŠ
Výuka pro 1. – 3. třídy základních škol probíhá ve škole. Během čtyř hodin rozdělených do dvou bloků se žáci naučí a zopakují, 
kdo je chodec, chování na chodníku, přecházení po přechodu a mimo přechod, místo pro hru, chování v dopravních prostřed-
cích, cesta autem a správné připoutání. Výuka je vedena interaktivní formou, žáci se nejprve hravou formou danou látku naučí, 
pak si vše procvičí v malých testech, za které mohou dostat nějaké tematické odměny.

Kurzy první pomoci – 4. – 6. třída ZŠ
Cílem kurzu je děti vybavit základními znalosti o lidském těle a následnou pomoc při zajištění jeho správného fungování. Teorie 
se prolíná s praktickými ukázkami a následným procvičování nabytých znalostí při modelových situacích za použití náležitých 
pomůcek (resuscitační modely, obvazový materiál.) Cílem kurzu není předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit vás 
jednoduše zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým budete schopni orientovat se v reálné situaci. Nabízíme indivi-
duální přístup, jednoduše zapamatovatelné postupy, výuku zážitkem.
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I. blok: téma programu je zaměřeno na fungování lidského těla a následné zá-
kladní zdravotnické ošetření ve smyslu ošetření odřenin, drobných poranění, 
tlakových puchýřů, popálenin. 

 II. blok: předlékařská první pomoc – správné a rychlé zhodnocení situace a 
stavu na místě neštěstí. Praktická část se skládá z nácviku kardiopulmonální 
resuscitace na resuscitačních modelech (dospělý), rozeznání základních zra-
nění a základy obvazových technik, manipulace se zraněným.

Výuka pro MŠ
Výuka je koncipovaná formou setkání na 2 hodiny. Výuka je zaměřena na to, jak 
bezpečně reagovat v dopravních situacích a umět se orientovat v základních 
pravidlech silničního provozu. Z důvodu omezených časových možností tato 
služba není propagovaná a aktivně nabízená.

Vývoj v roce 2014
Zájem o výuku pro 4. třídy základních škol je každoročně vysoký a vlivem vyso-
kého počtu dětí a nových tříd počet neustále roste. Obrací se na nás stále více 
škol – státních i soukromých a to nejenom z našeho regionu. Zájem o výuku 1. – 
3. tříd je také vyšší, stále více pedagogů vidí potřebu vzdělávání dětí v dopravní 
výchově. Nově uvedený kurz první pomoci vycházel z  požadavků pedagogů 
při výuce dopravní výchovy. Hodnocení učitelů a dětí je z výsledků dotazníků 
a z rozhovorů pozitivní. Forma učení je hravá, interaktivní, děti mají možnost 
pracovat s různými výukovými materiály, vše si také prakticky vyzkoušet. Pro 
děti jsou vždy připraveny nějaké věcné odměny – reflexní pásky, odrazky apod.  
I zájem mateřských školek je veliký, bohužel z důvodu malé časově kapacity a 
prioritní přednosti pro 4. třídy, nejsou uspokojeni všichni.

Statistické informace
Dopravní výchova pro 4. třídy ZŠ dle tematického plánu BESIP

Dopravní výchova a první pomoc

Výhledy pro rok 2015
V roce 2015 chceme výuku dopravní a zdravotní výchovy organizovat ve vět-
ším rozsahu ve všech výše uvedených cílových skupinách. Naším cílem je za-
komponovat dopravní a zdravotní výchovu do souvislé prevence na školách, 
nastartovat tak ucelenou preventivní práci se třídními kolektivy. Cílem je také 
zajištění financování a udržení lektorů.

Mateřské školy 1. - 3. třída ZŠ První pomoc
Zapojené školy 1 6 4
Počet tříd 2 13 5
Počet dětí 28 360 181

2014
Zapojené školy 20
Počet tříd 34
Počet dětí 1166

Adresa
Na Obci 2049

251 01 Říčany
 
 

Kontakt
774 780 540

dopravnivychova@cestaintegrace.cz
skoly@cestaintegrace.cz

 
 

Pracovníci
Mgr. Markéta Hubínková, DiS.

Mgr. Pavlína Pitrová
Mgr. Lucie Mecová

Ing. Pavla Lubinová
 
 

Donátoři
Ministerstvo dopravy– BESIP

Středočeský kraj

Město Říčany

Centrum služeb 
pro silniční dopravu, s.p.o.
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AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Cesta integrace se každoročně zapojuje do řady aktivit pořádaných městem Říčany či jinými institucemi a pořádá akce v rámci 
projektu Zdravého města Říčany.

Aktivity v rámci Zdravého města Říčany a Místní Agendy 21 

Světový den bez tabáku – 30. 5. 2014, Masarykovo náměstí Říčany
Smyslem celosvětového dne je poukázat na škodlivost tabákových výrobků na zdraví člověka. Cílem této akce bylo přispět k 
zamyšlení nad důsledky kouření a preventivně působit na širokou veřejnost a především žáky ZŠ. Tato akce se konala již 5. ro-
kem a  byla zaměřena na žáky 5. tříd, kteří byli pozváni. Na náměstí byly připraveny informační plakáty, soutěže a také praktické 
ukázky, kterak cigarety ohrožují zdraví. Žáci měli hojnou možnost dozvědět se a na obrázcích vidět, co všechno užívání tabá-
kových výrobků může způsobit. Žáci se aktivně zapojili i formou tématických soutěží. Akce se zúčastnily školy ZŠ U Říčanského 
lesa a I. ZŠ Říčany, celkem 5 tříd, cca 130 dětí + říčanská veřejnost. 

Den bez úrazů – 6. 6. 2014, dětské dopravní hřiště Říčany
Cesta integrace, o. p. s. již 5. rokem pořádala bezpečnostně preventivní program v rámci Týdne bez úrazů. Akce byla zaměřena 
na žáky 3. tříd říčanských základních škol. Letošního ročníku se z důvodu omezené kapacity zúčastnily dvě základní školy – ZŠ 
Bezručova a ZŠ U říčanského lesa. Celkem s 8 třídami, přibližně 200 žáky. Cílem akce bylo nejenom děti seznámit se všemi slož-
kami záchranného integrovaného systému, ale i hravou, zábavnou a interaktivní formou poučit o správném chování na silnici, 
jak se zachovat v případě zranění apod. Akce se zúčastnil také pan starosta Vladimír Kořen a místostarostka Hana Špačková, 
kteří dětem popřáli „dětství bez úrazů“. Hostem byl také pan Ing. Polách, středočeský koordinátor BESIP – Ministerstvo dopravy, 
který dodal potřebné materiály a část cen pro vítěze.

Bezpečně na kole – 18. 9. 2014, dětské dopravní hřiště Říčany
Akce Bezpečně na kole byla zaměřena na žáky 3. tříd Říčanských základních škol. Touto akcí jsme chtěli přispět k rozšíření 
znalostí o tom, jak se správně chovat na silnici a to jak z pohledu chodce a cyklisty. Cílem této akce bylo vybavit žáky alespoň 
základními dovednostmi a znalostmi v dopravní oblasti – naučit děti správnému chování na chodníku, přechodu pro chodce, 
silnici, poznávat základní dopravní značky, znát jednoduché křižovatky, povinnou výbavu kola apod. Žáci se nejprve seznámili 
krátce s teorií, pak si vše hravou a soutěžní formou procvičili přímo na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce se z důvodu 
omezené kapacity zúčastnila ZŠ Bezručova a I. ZŠ Říčany, celkem 8 tříd, 173 dětí.  Na akci byl pozván i koordinátor BESIP pro 
Středočeský kraj pan Ing. Polách.

Další aktivity

Veletrh neziskových organizací, volného času a sportu - 6. 9.2014 – v dopoledních hodinách prezentování aktivit Cesta inte-
grace na náměstní v Říčanech formou informačního stánku i krátkého ústního příspěvku.

Sběr hliníku od veřejnosti v Klubu Cesta – ve spolupráci s Ekocentrem Říčany. 

Dětský den – 1. 6. 2014, sokolské hřiště
aktivity v rámci dopravní výchovy pro účastníky dětského dne – předškolní a mladší školí věk – skládání dopravních značek – 
puzzle, vybarvování obrázků s dopravní tematikou
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Příměstský tábor
Projekt příměstských táborů probíhal formou dvou týdenních (po – pá) turnu-
sů v termínu: I. turnus – 7. – 11. 7. 2014, II. turnus 11. – 15. 8. 2014 s hlavním síd-
lem v prostorách Klubu Cesta v Říčanech. Součástí obou táborů byly výlety, ce-
lotáborová hra, kulturní a preventivní akce, odměny pro děti atd. S dětmi jsme 
navštívili zříceninu hradu Hláska u Sázavy, vojenské muzeum v Lešanech, hrad 
Český Šternberk a muzeum v Říčanech. Celotáborová hra byla zaměřena na 
piráty – objevování a dobývání území až nalezení bájného pokladu. Tábora se 
zúčastnily děti ve věku 7 – 15 let převážně z Říčan. Při prezentování jsme spo-
lupracovali se školními metodiky prevence, sociálním odborem města Říčany 
a NZDM klubem Cesta, ti všichni aktivně vyhledávali klienty – děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Oproti očekávání 24 dětí v obou turnusech jsme 
překročili hranici a obou táborů se zúčastnilo 36 dětí. Chod tábora zajištovali 
kvalifikovaní pracovníci z Cesty integrace, o.p.s.

Adventní neděle
Cesta integrace se připojila ke spolupořádání 4. adventní neděle – 21. 12. 2014. 
Spolu s Církví bratrskou a MAS Říčansko jsme pro říčanskou veřejnost připojili 
pásmo vánočních písní a tvořivé aktivity pro děti i dospělé.

Výhledy pro rok 2015
I pro rok 2015 zůstává naším cílem působit v oblasti jak preventivních, tak i dal-
ších aktivit směrem k veřejnosti.  Zachovávat tradici akcím s podporou Zdra-
vého města Říčany, zapojovat se do další spolupráce s ostatními sdruženími a 
městem Říčany. Pro rok 2015 chceme zrealizovat opět další běh příměstského 
tábora.

Adresa
Na Obci 2049, Říčany

Masarykovo nám. 6, Říčany
 

Kontakt
728 677 285
774 780 540

info@cestaintegrace.cz

Kontaktní osoby
Mgr. Markéta Hubínková, DiS.
Mgr. Veronika Vítkovská, DiS.

Petra Nyklová

Donátoři:
 Město Říčany
vlastní zdroje
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INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Orgány společnosti

Správní rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s. 
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D., předseda
Mgr. Barbora Kölblová
Ing. Pavla Lubinová

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s.  
Ing. Jaroslav Černý, MBA, předseda
Ing. Jarmila Voráčková
Daniel Kvasnička

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s.
Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.
Mgr. Barbora Kölblová
Petra Nyklová

Pracovní tým společnosti

Společnost zaměstnávala v průběhu roku 2014 celkem 13 stálých zaměstnanců. Dále spolupracovala v průběhu roku formou 
dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb celkem s  8 zaměstnanci. Dále externě celý rok spolupracovala 
se 2 právničkami. 

Management, vedoucí služeb a další pracovníci v přímé práci s uživateli služeb: 
Petra Nyklová, ředitelka, projektová manažerka, statutární zástupce společnosti
Ing. Pavla Lubinová, finanční manažerka
Mgr. Markéta Hubínková DiS., vedoucí sociální pracovnice občanských poraden, Centra primárních programů 
Bc. Lucie Ditrichová, vedoucí sociální pracovnice NZDM Klubu Cesta (do 12/2014)
Bc. Matúš Žák, sociální pracovník NZDM Klubu Cesta
Vlastimil Zima, sociální pracovník a odborný poradce Občanské poradny 
Mgr. Veronika Vítkovská, DiS., vedoucí sociální pracovnice občanských poraden ( od 10/2014)
Mgr. Veronika Vojáčková, odborná poradkyně (od 9/2014)
Mgr. Jana Vaníčková, odborná lektorka (od 9/2014)
MgA. Lucie Mecová, odborná lektorka (od 9/2014)
Mgr. Pavlína Pitrová, odborná lektorka (od 5/2014)
Bc. Kateřina Mikulicová, pracovnice v sociálních službách (od 6/2014)
Ing. Viktorie Ryčlová, pracovnice v sociálních službách (od 8/2014)

Externí spolupráce formou smlouvy o právních službách pro uživatele služeb:
Mgr. Barbora Kölblová, odborná poradkyně Občanské poradny, právnička
JUDr. Pavla Gajdošová, odborná poradkyně Občanské poradny, právnička

Externí spolupráce formou dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb:
Bc. Kateřina Mikulicová, Ing. Viktorie Ryčlová, Mgr. Jana Vaníčková, Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Jana Nyklová, Vlastimil 
Zima, Petr Frank.
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HOSPODAŘENÍ
Náklady v členění podle nákladových položek   

v Kč
mzdové náklady 1 960 382
sociální a zdravotní pojištění 623 396
ostatní sociální náklady 10 239
spotřeba materiálu 511 288
literatura 16 157
kancelářské vybavení, nábytek 106 167
drobná elektronika 188 742
kancelářské potřeby 102 425
hygienické, úklidové a zdravotnické potřeby 34 483
sportovní potřeby, ceny do soutěží 25 819
potraviny 12 383
ostatní 25 112
spotřeba energie 76 912
služby celkem 1 230 494
opravy a udržování 2 813
cestovné 27 584
náklady na reprezentaci 5 177
poštovné 9 054
nájemné 264 728
telekomunikační služby 21 205
internet, web, software 137 838
vzdělávání, supervize, konzultace 70 400
ekonomické služby 118 000
právní služby 301 000
propagační materiály 133 010
pojištění 6 419
ostatní služby 133 266
bankovní poplatky 6 881
poskytnuté členské příspěvky 5 420
CELKEM 4 425 012
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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 od-
měny členů správní rady a členů dozorčí rady

Členové správní rady a dozorčí rady nepobírali za svou funkci žádné finanční odměny. Náklady na mzdu ředitele, včetně zákon-
ných odvodů za celý kalendářní rok 2014 činily celkem 413 894 Kč. 
Náklady hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti a vlastní obecně prospěšné činnosti činily za rok 2014 celkem 4 425 012,04,- 
Kč. Výnosy hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti, vlastní obecně prospěšné činnosti a hospodářské činnosti činily za rok 
2014 celkem 4 616 896,52,- Kč. 
Hospodářský výsledek činil za rok 2014 celkem 191 884,48,- Kč. 

Výnosy v členění podle zdrojů
 

v Kč
Město Říčany 181 000
Město Benešov 25 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 659 560
Ministerstvo spravedlnosti 780 000
Přijaté dary - ČSOB 50 000
Přijaté dary - ostatní 76 950
Tržby z vlastní činnosti 244 450
Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II.“
- Evropský sociální fond 882 000

OPVK „Vzdělávání pro zdraví na základních školách“- Evropský sociální fond 717 791
Úroky 145
 CELKEM 4 616 896

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni
Společnost nemá k 31.12.2014 zřízeny žádné fondy. 

Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře

v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek 0
Dlouhodobý hmotný majetek 0
Dlouhodobý finanční majetek 0
Oprávky 0
Zásoby 0
Pohledávky za odběrateli 0
Pohledávky za poskytnuté zálohy- kauce podnájem 15 000,00
Pokladna - zůstatek 9 519,00
Bankovní účet - zůstatek 1 304 767,30
Jiná aktiva celkem – příjmy příštích období 805 991,63
Majetek celkem 2 135 277,93
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v Kč
Dlouhodobé závazky 0
Krátkodobé závazky – přijaté zálohy OPVK 1 326 671,00
Závazky celkem 1 326 671,00

Informace o změně zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele

Obecně prospěšná společnost byla zapsána k 23.12.2013 u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 0 1346. Od doby 
zapsání společnosti nedošlo ke změně zakládací smlouvy ani složení správní či dozorčí rady a změně osoby ředitele. Pouze 
s účinností od 1.2.2014 byli zvoleni předsedové správní a dozorčí rady z řad stávajících členů. Předsedou správní rady byl zvolen 
pan Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D., předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Jaroslav Černý, MBA. 

Společnost vznikla na základě zákona č. 68/ 2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou spo-
lečnost a dle zákona č. 248/ 1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů a doplnění zákonů 
přeměnou občanského sdružení Cesta integrace. 
Veškerý majetek, závazky a pohledávky občanského sdružení Cesta integrace přechází na obecně prospěšnou společnost 
Cesta integrace, o.p.s., která je přímým pokračovatelem občanského sdružení Cesta integrace, přebírá jeho identifikační číslo 
26619032 i jeho historii.

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 
Významné skutečnosti nenastaly. 

Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
V roce 2015 se společnost zaměří na pokračující a dlouhodobou práci na strategickém a koncepčním rozvoji služeb společnosti, 
včetně řešení stabilnějšího personálního a financování zajištění většiny služeb. 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Netýká se. 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích
Netýká se.

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

Přílohy k hospodaření
     1) Výkaz zisků a ztráty
     2) Rozvaha
     3) Příloha k účetní závěrce
     4) Výrok auditora
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OHLASY A KAZUISTIKY NAŠÍ PRÁCE
S jakými příběhy se v praxi Občanské poradny například setkáváme?
„V poradně jsme se v několika případech setkali s domácím násilím vyplývajícím z ponižování manželky. Manžel uplatňoval despo-
tický způsob „řízení“ domácnosti. Manželka neměla šanci sama něco změnit ani v zájmu dětí. Nejvíce ponižující pro ženu bylo naku-
pování. Musela nejen vypracovat seznam, ale také prokázat, proč zboží zakoupila. Běžné potřeby rodiny přitom platila z mateřské. 
Domluvu zkoušela, ale marně. Situace byla natolik vyhrocená a pro děti ohrožující, že paní s velkými obavami přišla do poradny. 
Doporučení po konzultacích v poradně bylo jednoznačné – protože nelze předpokládat, že by muž změnil své despotické chování, je 
nezbytné uvažovat o účinnější ochraně před šikanou a domácím násilím. Klientka dostala informace o možnostech řešení formou 
stanovení výživného a předběžného opatření k zajištění chodu domácnosti, konkrétně s pomocí orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Převzala také kontakt na intervenční centrum, které komplexně pomáhá obětem, a informace o rozvodu a možnostech podání 
návrhu na trestní stíhání pro specifickou formu domácího násilí“.

„V jiném případě, tentokrát z malé obce, se staly projevy „pozornosti“ souseda předmětem policejního vyšetřování. Matka-samoži-
vitelka se třemi nezletilými dětmi žila v obecním bytě a jeden ze sousedů si na ni zasedl. Kritizoval ji za způsob výchovy dětí, za její 
vzhled, že je bez práce apod. Žena si nebyla vědoma, že by dala nějaký podnět k negativním reakcím. První velký incident vyvrcholil 
tím, že soused na ni podal stížnost na sociální odbor, že špatně pečuje o děti a neoprávněně pobírá sociální dávky. Sociální šetření 
neprokázalo porušení pravidel pro poskytování dávek. Nakonec došlo i na fyzický útok a lehké zranění. V poradně se žena a jedna 
z napadaných sousedek informovaly o možnostech podání trestního oznámení na svoji ochranu před nebezpečným vyhrožováním 
a nebezpečným pronásledováním. Případ si převzali policisté z oddělení kriminální policie a vyšetřování“. 

S jakými příběhy se v praxi Klubu Cesta například setkáváme?
„Matěj 13 let, občas se v klubu objeví, zapne počítač, hraje hry. Nedávno nějaká partička napadla z ničeho nic jeho kámoše, když 
šel od vlaku. Když to Matěj říkal, ze začátku se smál, během rozhovoru mezi čtyřma očima jsme došli ovšem k tomu, že to zase až 
taková sranda není, zažít si bezdůvodný útok na vlastní kůži. Možná se příště v podobné situaci odváží ohlásit věc na policii, aby se 
to už neopakovalo“.

„Míša 16 let, není přímo z Říčan, přestěhovali se. Dříve chodila do klubu pravidelně, to bylo ještě na základce. Zná snad všechny pra-
covníky, co v klubu kdy pracovali. Teď chatujeme alespoň přes facebook. Dorazí už spíš výjimečně hlavně, když je nějaká výtvarná 
dílna – baví ji malování. Našla si kluka v Benešově, ale rozešli se. Dost to tenkrát obrečela, tak jsme jí na klubu u kafíčka utěšovali“.

„Aleš 20 let, žil nějakou dobu i v dětském domově, vůbec byste to do něj na první pohled neřekli, máma byla tenkrát hodně nemocná 
a s tátou se rozvedli.  Zažil si i šikanu. Chodil do klubu hlavně na internet. Doma je nuda. Je taky rád mezi lidmi. Řešili jsme s ním 
hodně práci. Nemohl dlouho nic sehnat. Nakonec si našel docela dobrou brigádu“.
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Ohlasy na programy primární prevence od žáků v rámci Centra primárních programů

V  anonymních dotaznících, které děti dostávají na závěr programu, mají odpovědět na tři jednoduché otázky (Co ti dnešní 
setkání přineslo? Jaká činnost tě nebavila? Napadá tě, co bys mohl z dnešního setkání využít?) a zaškrtnout jednoho z pěti sma-
jlíků (super, dobrý, ušlo to, nuda, tragédie). Z jejich odpovědí se dá vypozorovat, jak se jim program líbil, co je bavilo nejvíc a 
naopak nebavilo a co je zaujalo. Vzniká tak zajímavá zpětná vazba. Obecně se dá říct, že děti programy hodnotí velice pozitivně 
(super a dobrý). Ve všech otázkách se také promítne téma, které je dané pro určitý blok a setkání. 
Důležitá je zajisté i anonymita, kterou děti využijí k tomu, že napíší i to, co by mnohdy nedokázaly sdělit nahlas. Například:
 Jsem ráda, že jste k nám dnes přišli. / Jsem rád, že jsem dokázal mluvit před ostatními. / Mohla jsem říct ostatním, jak se cítím. / 
Poznal jsem, že máme ve třídě dobrý kolektiv. / Mám radost ze spolupráce. / Vadí mi, že jsme se jako třída nedohodli, což se stává 
často. / Z programu mám dobrý pocit.

Jako další příklady uvedu odpovědi již z konkrétních programů několika různých dotazníků. 

Z tématu Zdravotní výchovy pro 5. ročník děti například psaly, že by využily: 
Ošetření otevřené zlomeniny / Jak pomoci někomu, kdo to bude potřebovat / Mám radost z toho, že dokážu ošetřit popáleninu a 
poznám rozdíl mezi úpalem a úžehem. / Už vím, kde máme doma lékárničku. / Vím, co všechno patří do lékárničky. / Vím, že dokážu 
pomoci ostatním.

Kyberšikana a nebezpečí, které se skrývá, za používáním sociálních sítí bylo tématem u žáků 6. ročníků. Proto se odpovědi ve-
lice často týkali Facebooku: 
Budu si dávat pozor na to, co zveřejním na FB. / Nebudu dávat na FB své fotky. / Musím si dávat pozor na to, s kým se seznámím. / 
Být opatrní. / Jsem ráda, že sociální sítě vůbec nepoužívám. / S kamarádem je lepší trávit čas venku.

Mě se to líbí, je to super…jen tak se bavíme o facebooku tak mě to …no…prostě si pak říkám“ facebook hmmm…“už ho nechci 
nebo „ty jo, facebook je plnej podvodů a všichni jsou fake“. 

Preventivní program se mi moc líbil. Myslím si, že je to pro nás důležité a hodně jsme se toho na programu dozvěděli. Myslím si, že 
se to líbilo všem a mě taky. Dozvěděli jsme se například něco o facebooku a ten má v naší třídě skoro každý.

Z tématu Drogy a návykové závislosti u 7. ročníků děti vyplňovaly, co jim dnešní setkání přineslo: 
Mnoho zajímavých informací o drogách. / Jsem si stoprocentně jistá, že nebudu zkoušet kouřit a už vůbec ne drogy! / Pokusím se 
přimět rodiče, aby nekouřili. / Pustím dědovi kuřákovi video o tom, jak si ničí zdraví. / Dobré vědět, co drogy způsobí.

Sebepoznání a téma subkultur bylo součástí prvního bloku 8. ročníků. Žáci často uváděli v dotaznících: 
Vím, že nemám dát na první dojem. / Každý jsme jiný, je dobré to respektovat. / Nezavrhovat toho, kdo vypadá jinak, než já. / Snažit 
se nesoudit ostatní. / Je dobré vyzkoušet si být někým jiným. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Donátoři 

Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR     Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo dopravy, BESIP     Středočeský kraj      
 

 

Město Říčany        Město Benešov

Poděkování zaměstnancům a externistům
Mgr. Markéta Hubínková, DiS., Bc. Lucie Ditrichová, Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Mgr. Barbora Kölblová, JUDr. Pavla Ga-
jdošová, Bc. Matúš Žák, Vlastimil Zima, Mgr. Veronika Vítkovská, DiS., Mgr. Veronika Vojáčková, Mgr. Jana Vaníčková, MgA. Lucie 
Mecová, Mgr. Pavlína Pitrová, Bc. Kateřina Mikulicová, Ing. Viktorie Ryčlová.



37

Spolupracující společnosti, neziskové organizace a základní školy
MAS Říčansko, o.p.s., MAS Servis Říčansko, o.s., Mraveniště, o.s., ZOČSP Ekocentrum Říčany, Komunitní centrum Říčany, o.p.s.,  
Církev bratrská, Česká asociace streetwork, o.p.s., Prostor plus, o.p.s., Magdaléna, o.p.s., Semiramis o.s., Centrum služeb pro 
silniční dopravu, s.p.o., Česká koalice proti tabáku, Partners Czech, o.p.s., Probační a mediační služba ČR, I. ZŠ Říčany, Základní 
škola, Olešovice, Základní škola T. G. Masaryka Pyšely, Základní škola u Říčanského lesa, Sunny Canadian International School, 
ZŠ Velké Popovice, Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice, ZŠ Kostelec u Křížků, ZŠ při Olivově dětské léčebně, ZŠ Čerčany, ZŠ 
Nerudova, ZŠ Čestlice, ZŠ Senohraby, ZŠ Strančice, ZŠ Tehov, ZŠ Mirošovice, SOŠ Stravování, ZŠ Ondřejov, Základní škola Svě-
tice, Základní škola Říčany, Bezručova, Základní škola Mukařov, ZŠ Magic Hill, ZŠ Sázava, ZŠ Kolovraty, ZŠ Netvořice, MŠ Sofie.

Spolupracující města 
Město Říčany, Město Mnichovice, Město Benešov
 
Spolupracující firmy a dárci

PROCE Zdeněk Černovský

Zápraží, s.r.o. 

Československá obchodní banka, a.s. a další drobní dárci 

Média
Říčanský kurýr, Zápraží, Život Mnichovic, Jiskra, Zpravodaj města Benešov

Poděkování jednotlivcům
Mgr. Hana Špačková, Karla Egidová, Mgr. Vladimír Kořen, Alena Kultová, Ing. Pavel Nykl, Bc. Irena Ratajová, DiS., Eva Čeřovská, 
Mgr. Blanka Spolková, Helena Bramborová, Daniel Kvasnička, Hynek Kašpar, Mgr. Jana Kuncová, PhDr. Jana Mottlová, Ph.D., 
PhDr. Dana Rabiňáková, Bc. Jiří Stuchl, Mgr. Petr Steklý, Bc. Tomáš Žák, Mgr. Martina Zikmundová, Mgr. Pavlína Gabrhelíková, 
Ph.D., Mgr. Ondřej Nauš, Ing. Hana Jarošová, Mgr. Leona Svobodová, Mgr. Renáta Vaňková, Jitka Bahenská, Pavlína Filková, Mgr. 
Ludmila Třeštíková, Matěj Kvasnička, Šimon Kvasnička, Ing. Jarmila Voráčková, Ing. Jaroslav Černý, MBA, Václav Řezáč, Radek 
Skřivánek, Mgr. Libuše Vyternová, Bc. Eliška Královec Černá, Ing. Iveta Mikolášková, Pavel Král, MUDr. Petr Nevšímal,  Mgr. Pavel 
Plaček, DiS., Mgr. Jakub Švec, Mgr. Eva Vernerová.
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Cesta integrace, o.p.s.
Sídlo a poštovní adresa: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Telefon: 312 315 287, 728 677 285
Email: info@cestaintegrace.cz
IČO: 26619032

Klub Cesta
Pracoviště: Na Obci 2049, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 541 
Email: klubcesta@cestaintegrace.cz

Centrum primárních programů
Dopravní výchova
Pracoviště: Na Obci 2049/ Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 540      
Email: centrumprevence@cestaintegrace.cz        
Email: dopravnivychova@cestaintegrace.cz

Občanská poradna Říčany
Pracoviště: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany

Telefon: 774 780 107, 721 516 274, 312 315 284 
Email: poradnaricany@cestaintegrace.cz

Občanská poradna Mnichovice
Pracoviště: Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

Telefon: 774 780 107, 312 315 284
Email: poradnamnichovice@cestaintegrace.cz

Občanská poradna Benešov
Pracoviště: Masarykovo nám.1, 256 01 Benešov u Prahy

Telefon: 774 780 107, 312 315 284
Email: poradnabenesov@cestaintegrace.cz

KONTAKTY
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KDE NÁS NAJDETE
Cesta integrace, o.p.s. 
má pracoviště v těchto městech Středočeského kraje

Říčany
Masarykovo nám. 6
Na Obci 2049
 

Mnichovice
Masarykovo nám. 83
 

Benešov
Masarykovo nám. 1 
 

A dále v rámci terénní práce v základních školách v oblasti primární prevence i v menších obcích 
okresu Praha-východ, Praha-západ a Benešov.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014


