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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení čtenáři,
Cesta integrace má za sebou rozmanitý rok plný očekávání, nových příležitostí, kulatých výročí hned několika služeb a nemalou
energii věnovala krokům k rozvoji našich služeb odrážejících potřeby klientů, se kterými se dlouhodobě setkáváme.
U všech našich stěžejních služeb zaznamenáváme ze strany klientů z řad dětí, mládeže, dospělých i seniorů dlouhodobě stabilní či
zvyšující se zájem. Zajímavou zkušeností je pro nás pozorovat a řešit i mírně odlišné potřeby klientů na Říčansku a Benešovsku.
Podrobnější výsledky a informace o jednotlivých službách se dočtete v jednotlivých kapitolách výroční zprávy.
Abychom mohli fungovat, řešíme každoročně také financování a nejisté příjmy z dotací na naši činnost v oblasti sociálních a
vzdělávacích služeb. Díky příležitosti od ČSOB jsme absolvovali sérii vzdělávání v oblasti fundraisingu, které bylo velmi podnětné a
pomohlo nás aktivizovat, hledat a zkoušet další možnosti vedoucí ke větší stabilitě financování. Jedná se o běh na dlouhou trať, ale
první výsledky už jsou.
V roce 2017 nás financoval především Středočeský kraj, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, město Říčany, město Benešov, město Mnichovice, Nadace ČEZ, ČSOB a další drobní dárci.
V následujícím období se naše společnost zaměří na pokračující stabilizaci personálního, finančního a provozního zajištění
jednotlivých služeb, aby byly pro klienty co nejvíce dostupné a pružně reagující na aktuální potřeby cílové skupiny a regionu, kde
působíme. V roce 2018 očekáváme nově za podpory EU realizaci příměstských táborů pro rodiny s dětmi, rozvoj poradenství o
dluhovou problematiku a rozvoj terénních služeb v regionu Říčanska. Nově plánujeme pořádání akce „Den záchranářů“. Rovněž se
aktivně zapojíme do pokračující spolupráce na komunitním plánování potřeb sociálních služeb na Benešovsku a po letité pauze i na
Říčansku díky MAS Říčansko.
Děkujeme všem zaměstnancům, spolupracovníkům, partnerům, klientům a v neposlední řadě donátorům a dárcům za dlouhodobou
spolupráci a podporu, díky které Cesta integrace může fungovat, pomáhat a rozvíjet svoji činnost.

Petra Nyklová
ředitelka 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
Individuálního projektu Středočeského kraje, financovaného z Evropského sociálního fondu.
2012: Rozvoj Občanské poradny Říčany o poskytování sociálního a právního poradenství pro osoby ohrožené a oběti trestné
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 MŠMT.
Spolupráce na realizaci projektu „Vzdělávání pro zdraví na ZŠ“, financovaného z ESF, OPVK.
2015: Přípravy a zahájení služby Mediační centrum, specializované na možnost mimosoudního řešení sporu, konfliktu, pře či
nedorozumění s cílem dohody zúčastněných stran. Zahájení specializovaného projektu pro seniory, zaměřeného na finanční
gramotnost za podpory ČSOB.
2016: Příprava nových potřebných dotačních projektů OPZ do dalších let. Nový projekt „Správný chodec“ za podpory Ministerstva
zdravotnictví ČR. Realizace projektu „Sami sebou“ Klubu Cesta za podpory Nadace Jistota Komerční banky. Přechod na nový režim
pro poskytování sociálních služeb v rámci tzv. vyrovnávací platby.
2017: Pokračování v přípravách víceletých projektů z OPZ v rámci výzev MAS, vzdělávání od ČSOB a rozvoj v oblasti firemního
fundraisingu, podpora projektu „Nuda je pruda“ od Nadace ČEZ. Uzavření partnerství na projektu „Plán rozvoje sociálních služeb na
Říčansku“.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Vize, hodnoty a poslání
Vize:
Pomůžeme vám najít správnou cestu.

Hodnoty:
profesionální přístup
důvěra
srozumitelnost
empatie
anonymita

Poslání:
Posláním naší společnosti je pomáhat dětem, dospělým a seniorům v náročných životních situacích. Upozorňovat na rizika,
motivovat (k řešení obtíží) a hledat cestu ke zlepšení kvality jejich života.

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 zařízení 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 kapacity
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 službách, v
platném znění a jeho prováděcími předpisy a pro společnost je dále upraven registrací od Krajského úřadu středočeského 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 rozhodování 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 jejich
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 dobrými
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 provozuje v Říčanech Nízkoprahový Klub Cesta pro neorganizovanou mládež. Osobám v nouzi je k dispozici
v Říčanech, Mnichovicích a Benešově Občanská poradna. Školám na Říčansku a už i Benešovsku připravuje mnoho preventivních
programů, zejména 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, popřípadě Benešovska. Dále část svých
prostor v podnájmu na Masarykově náměstí v Říčanech poskytuje za úplatu partnerům k užívání. V roce 2017 rovněž Cesta
integrace nabízela službu „Mediační centrum“, její tým se však zaměřil především na osobní rozvoj pro práci s klienty. Probační a
resocializační program pro mládež v roce 2017 neprobíhal. Všechny své činnosti dělá společnost v rámci hlavní činnosti, doplňkovou
činnost neposkytuje.
Všechny realizované sociální služby byly financované v rámci tzv. vyrovnávací platby a měly kromě registrace nově i pověření
k poskytování sociálních služeb, co by služeb obecného hospodářského zájmu od Středočeského kraje v souladu se Sítí sociálních
služeb v Kraji.
Více informací o jednotlivých stěžejních 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. Poskytujeme odborné sociální a právní
poradenství všem osobám nad 15 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. Snažíme se o zvyšování informovanosti 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
spravedlnosti ČR na poskytování specializovaného poradenství obětem trestných činů a domácího násilí.

Nabízené služby
Odborné sociální poradenství (registrace sociálních služeb na Krajském úřadu Středočeského kraje).
Komplexní psychosociální podpora klientů v nepříznivé životní situaci. Klientovi jsou podány právní informace o možnostech řešení
dané situace (možná konzultace s právničkou, popř. vyškoleným poradcem). Poradci pomáhají klientovi zorientovat se
v problematice a posílit klienta natolik, aby byl schopen na základě zjištěných informací sám konat a začít řešit svou situaci. Mezi
nejčastěji řešené oblasti patří tematika rodinného práva (rozvod, svěření dětí do péče, vypořádání společného jmění manželů) a
tématika dluhů a financí (finanční gramotnost, exekuce, soudní výkon rozhodnutí, registr dlužníků). Dále řeší poradci majetkoprávní
záležitosti (informace k sepisování smluv, řešení sousedských problémů, vypořádání spoluvlastnictví), 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 (akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR)
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 důvěrníka či
zmocněnce. Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytujeme pomoc a podporu ke zvládnutí ohrožující situace –
prvotní psychosociální podpora, informace k možnosti využití institutu vykázání, uplatnění osobní a teritoriální ochrany, podání
trestního oznámení či jiných návrhů.

Vývoj v roce 2017
Rok 2017 opět prokázal, že služby poradny mají smysl. Počet nových klientů sice mírně klesl, ale zaznamenali jsme oproti tomu
více opakovaných konzultací ke komplexnímu řešení problému. Počet klientů narostl v oblasti domácího násilí a trestných činů, čímž
se ukazuje potřebnost tohoto druhu poradenství a odtabuizování tématu i v médiích, podařilo se udržet stabilní pracovní tým a
rozšířit provozní dobu v poradně v Benešově. 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 legislativy. V pravidelných intervalech
Občanská poradna zveřejňovala informace o své činnosti v místních regionálních novinách a vyzkoušela novou rubriku na
facebooku „Pár šikovných rad od právníka, aneb neznalost zákona neomlouvá.“
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Statistické informace

Počet
uživatelů
Počet
konzultací v
poradně
Počet
intervencí

OP
Říčany

OP
Benešov

OP
Mnichovice

CELKEM

205

141

36

382

313

237

50

600

493

367

75

935

intervence = 30 min. konzultace

Výhledy pro rok 2018
Pro rok 2018 je naším cílem zachovat stávající systém otevírací doby poradny ve
všech provozovnách. Tento model vyhovuje klientům a ze zpětných ústních vazeb
uspokojuje jejich požadavky. Cílem je také nadále zachovat stávající tým poradců a
neustále se zdokonalovat z různých odvětví práva. Jedním z velkých cílů je také
otevřít specializovanou dluhovou poradnu „Cesta z dluhů“ za pomoci dotací z OPZ.
Projekt by řešil pomoc ohroženým skupinám osob z řad samoživitelů, osob
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, osob ohrožených předlužeností apod.
V rámci projektu bychom rozšířili dluhové poradenství, pomohli s tzv. oddlužením
dle příslušeného zákona, zaměřili se na právní a finanční gramotnost. V neposlední
řadě bychom vytvořili odborné letáky na uvedená témata.
Nadále se také chceme zaměřovat na zvyšování míry spolupráce s dalšími subjekty
– Policie ČR, sociální odbory městských úřadů, pobočky úřadu práce, informační
centra, navazující sociální služby v regionu i s celostátní působností, apod.
Formou článků v místních periodicích a distribucí letáků chceme zvyšovat
povědomí o naší službě. Rozšiřovat naše odborné znalosti pomocí seminářů
a školení.

Donátoři:

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
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KLUB CESTA
„Hledáme cesty k dětem a mladým lidem“.
Charakteristika
NZDM ( nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Klub Cesta je bezplatná sociální služba v oblasti
sociální prevence. Je tu pro děti a mladé lidi ve věku 7 až 26 let v oblasti Říčanska, doprovází je na
cestě dospíváním a sdílí s nimi jejich radosti a starosti, nabízí jim pomoc a podporu, ale i zábavu.
Klub je v rámci tzv. ambulantní formy určen těm, kteří žijí nebo chodí do školy v Říčanech a okolí a
patří mezi outsidery, nebo mají konfliktní vztahy s ostatními, nechodí do kroužků – nechtějí nebo
nemohou, mají zaneprázdněné rodiče, kteří se o děti nezajímají, tráví čas na ulici, hledají adrenalin,
zkoušejí hranice, mají zkušenost s ústavní výchovou, kurátorem pro mládež, experimentují s
alkoholem, cigaretami, návykovými látkami, nebo nechtějí či nemohou najít práci.
Služba funguje na principu služeb: důvěra (a důvěrnost), bezplatnost, dobrovolnost, respekt, férovost, bezpečí, dostupnost.
Zařízení má i terénní formu, která funguje převážně odpoledne a podvečer. Obě formy jsou vzájemně provázané a doplňují se.
V rámci terénní formy dochází k oslovování cílové skupiny s nabídkou služby a k pravidelným kontaktům na hřištích, lavičkách
v parcích, ve školách nebo přes facebook.

Nabízené služby
NZDM Klub Cesta poskytuje dětem a mládeži zázemí v rámci pravidelných otvíracích hodin. Zájemci o službu přicházejí a odcházejí
volně podle vlastní potřeby a mohou posedět, zahrát si hry. Zároveň jsou v kontaktu s pracovníky klubu, kteří fungují jako správci
prostor a průvodci službou.
 Nabízíme rozhovor – prostor se vyjádřit a být vyslechnut.
 Informujeme, v případě, že víme, sdílíme s uživateli služby informace nebo je spolu s nimi hledáme.
 Motivujeme uživatele služeb k práci na sobě.
 Motivujeme v případě potřeb k využívání návazných služeb a nabízíme doprovod.
 Pomáháme se zvládáním školy – uživatele služby si u nás můžou udělat úkoly, nebo referát.
 Motivujeme mladé dospěle v zapojení na trhu práce.
 Realizujeme programy s nabídkou sebepoznávacích a preventivních aktivit, tematických dílen.
 Organizujeme menší volnočasové akce v klubu i mimo něj.

Vývoj v roce 2017
Provoz služby probíhal v obou již zavedených formách ambulantně i v terénu. V roce 2017 došlo ke změně v zaměření ambulantní
formy na cílovou skupinu 11-15 resp. 7-19 let. Tento krok vychází především ze zájmu a věkového rozložení aktuální primární
cílové skupiny v klubu – žáci 2. stupně ZŠ. Této cílové skupině i odpovídají nejvíce aktuální možnosti či dispozice zařízení, jako je
vybavení, prostory a s ní související nabídka aktivit a služeb. Sekundární cílovou skupinu tvoří děti a mládež prvního stupně, kteří
mohou klub využívat v omezeném rozsahu. Mladým dospělým 20 – 26 let je nabízena možnost využívat individuálního poradenství
v rámci terénní formy.

Klub Cesta
V souvislosti se změnou u cílové skupiny v ambulantní formě tj. přímo v klubu došlo k rozvoji práce s cílovou skupinou 7-19, resp.
především 11-15 let. S tím souvisí realizace projektů zaměřených na volný čas a zdravý životní styl: „Cesty ke zdraví“ – kurzy
vaření, dvoudenní akce s přespáním, sportovní aktivity a výzvy za podpory Středočeského kraje a projektu „Nuda je pruda“ za
podpory Nadace ČEZ, zaměřeným na volný čas a zábavu. Proběhly šipkové a fotbálkové turnaje a tréninky s profíkem. Povedly se i
výtvarné a hudební dílny, přespávání a vaření na klubu, promítání filmů, apod.
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Sociální služby byly poskytovány převážně formou kratších rozhovorů a výchovných
intervencí. Tematicky převažovaly oblasti vysvětlování poslání služby a jejího smyslu,
téma volného času, vztahů mezi vrstevníky, identity a pravidel, dále téma škola a
rodina.
Koncem roku proběhl měsíční blok k tématu šikana – pouštění tematického filmu,
diskuse, tematická výzdoba klubu a dotazník.
Ve spolupráci s městskou policií došlo k debatě a setkání dětí se strážníky přímo v
klubu a exkurzi u dobrovolných hasičů.

Terénní forma
Oslovování cílové skupiny děti a mládež probíhá na hřištích, v parcích a ve veřejném
prostoru na území Říčan. Terén fungoval jako tzv. prodloužená ruka klubu – zvaní do
klubu, oslovování dětí, kteří z nějakého důvodu nechtějí využívat ambulantní formu
klubu a vyhovuje jim terénní forma.
Ve spolupráci s 2. základní školou Bezručova Říčany a 4. základní školou Nerudova
Říčany jsme realizovali kontaktní práci s dětmi a mládeží v prostorách a okolí jejich
školy. Kontaktování cílové skupiny probíhalo také v rámci terénní formy přes facebook
a chat.

Akce v rámci terénu
„Klub i v ulicích 2 a den bez tabáku“, akce „Na školňáků ve spolupráci s 1. ZŠ na
Masarykově náměstí, účast na turnaji ve stolním fotbale a na mikulášské v Žižkostele,
streetball sesion, akce na trampolínách a plackovací piknik.

Statistické informace
počet uživatelů
počet intervencí
počet kontaktů

149
894
(Klub - 788, terén – 106)
1651
(Klub -1124, terén – 527)

Adresa
Na Obci 2049
251 01 Říčany

Výhledy pro rok 2018
Rozvoj terénní práce na Říčansku. Úprava exteriéru před klubem v rámci
projektu O2 smart up. Dokončení aktualizace metodiky a Audit ČAS. Změny v
interiéru a výmalba hlavní místnosti. Rozvoj spolupráce s Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví, OSPOD MÚ Říčany. Akce pro veřejnost, zejména z řad dětí
a mládeže.

Donátoři:
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Kontakt
774 780 541
728 677 285
klubcesta@cestaintegrace.cz

CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ
„Smysl má taková prevence, do které se zapojí třídní kolektivy. Povede ke zdravému
životnímu stylu, posilování mezilidských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních
kompetencí a tím i k vytváření zdravé spo lečnosti.“
Charakteristika
Naším cílem a posláním je poskytovat programy a aktivity pro třídní kolektivy, které pomohou ke snižování výskytu rizikového
chování (alkohol, cigarety, šikana a kyberšikana, sexualita,…). Přispívají k větší informovanosti, prevenci žáků a zdravým vztahům
ve třídě. Naším úsilím je předcházet možným typům rizikového chování formou vícehodinových programů. Jedná se o programy,
které jsou vedeny interaktivní, diskusní a prožitkovou 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.
Pracujeme se skupinovým tlakem, otevřenou výměnou názorů, apod.
Cílem je poskytovat žákům kvalitní informace o dané problematice, pomoci formovat jejich postoje ke zdravému a odpovědnému
způsobu života. Hlavním cílem pak je, aby tyto informace, postoje a dovednosti, žáci dovedli uplatnit nejen v době realizace
programu, ale především v budoucnosti – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit skupinovému tlaku, odpovědnost za své
chování, apod.

Nabízené služby
Dlouhodobé programy primární prevence

 stupeň - necertifikované programy
 stupeň - certifikovaný program dle MŠMT
Každé 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 dvouhodinové besedy. Určené pro I. i II. stupeň ZŠ. Programy jsou vedeny interaktivní
formou, využívá se didaktických a osobnostních her na upevnění zdravého vnímání života.
dle MŠMT.

II. stupeň má programy certifikované

Základní témata
Konkrétní témata v jednotlivých třídách, jsou přizpůsobena věku dětí, ne všechny děti projdou všemi tématy. Setkání jsou
naplánovaná v každé třídě tři - čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd a z daných oblastí
vybrat ta témata, které jsou pro danou třídu aktuální.
• pravidla, komunikace, spolupráce, respekt, hodnoty a odpovědnost, šikana a kyberšikana
• legální a nelegální návykové látky, nelátkové závislosti – především netolismus a závislost na sociálních sítích
• dětství, dospívání, partnerství a sexualita, ideál krásy, poruchy příjmu potravy
• právní povědomí mládeže – odpovědnost za své chování, hranice, pravidla, normy, morálka
• multikultura, předsudky a stereotypy
• zdravý životní styl – stravovací návyky, zdravé trávení volného času
• prevence úrazů v dopravě a první pomoc, adrenalin a rizikové sporty

V rámci CPP je realizováno taktéž odborné sociální poradenství zaměřené na rizikové jevy u dětí a
mládeže ve spolupráci se školami a také v rámci činnosti nízkoprahového Klub Cesta.

Vývoj v roce 2017
Rok 2017 byl pro tento projekt velmi úspěšný. Na začátku roku jsme školám pomáhali s podáním žádosti na podporu primární
prevence v dotačním řízení Krajského úřadu Středočeského kraje. Většina projektů byla podpořena. Převážná část naší práce tak
byla v rámci dlouhodobé primární prevence, která je jistě efektivnější. Podařilo se nám udržet dlouhodobou primární prevenci již od
1. tříd, kterou jsme v roce 2016 testovali, aktualizovali metodiky, pracovní listy apod.
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V rámci veškerých programů jsme spolupracovali celkem se 17 školami na Prazevýchod a Benešovku. Jedná se jak o velké školy (např. ZŠ U Říčanského lesa, ZŠ
Mnichovice, ZŠ Strančice, ZŠ Velké Popovice, ZŠ Chocerady, ZŠ Týnec nad
Sázavou apod., tak i o menší školy pouze s prvním stupněm (ZŠ Mirošovice, ZŠ
Kostelec u Křížků, ZŠ Senohraby apod.)
Díky certifikaci programů se nám podařilo získat finance z MŠMT, některé naše
školy byly zase úspěšné v dotačním řízení na Krajském úřadě Středočeského
kraje, kde jsme pomáhali školám s jejich žádostmi.
V rámci roku 2017 jsme se účastnili odborných seminářů a konferencí ať už jako
posluchači či přednášející.

Statistické informace 2017
Rok 2017
Počet škol
Počet tříd
Počet programů
Počet žáků

II. stupeň

DPP

I. stupeň

DPP

IS

9
68
118
1486

12
70
109
1503

10
47
52
1020

Jedná se o data pouze z výše uvedených programů. Součástí programů
dlouhodobé primární prevence je i téma dopravní výchovy a první pomoci. Tato
data jsou uvedena v této kapitole. Přímo zaměřené jednorázové semináře na
téma prevence úrazů jsou v kapitole dopravní výchova a první pomoc.

Výhledy pro rok 2018

Cílem je neustále zdokonalovat a rozšiřovat naši nabídku programů, čerpat nové
informace v tématech, být stále aktuální. Nadále chceme rozšiřovat naše
vzdělávání - lektorka CPP se zúčastnila v roce 2017 dlouhodobého vzdělávacího
kurzu lektora primární prevence a v roce 2018 bude kurz dokončovat. Lektorský
tým se bude vzdělávat v tématech internetové bezpečnosti, šikany apod.
Nadále chceme rozvíjet spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami,
účastnit se setkávání školních metodiků prevence, krajských skupin primární
prevence.
Chceme udržet programy primární prevence v podobném rozsahu, dále motivovat
školy k podávání žádostí o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje a k realizaci
preventivních programů na jejich škole. Udržovat se školami dobrou
spolupráci a za jejich pomoci vytvářet nové a kvalitní programy ve
prospěch žáků i učebních osnov. Finanční spoluúčast školy je nevyhnutelná.

Adresa
Administrace:
Masarykovo nám. 6, Říčany
Kontakt
774 780 540
centrumprevence@cestaintegrace.cz
skoly@cestaintegrace.cz

Donátoři:
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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. tříd základních škol v Říčanech a regionu Říčansko, v případě
času 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 potřeba dávat obzvlášť velký pozor.

Nabízené služby
Výuka pro 4. třídy ZŠ
Souvislá výuka dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol je organizována ve spolupráci s BESIP a městem Říčany, kdy
BESIP poskytuje veškeré výukové a metodické materiály, z velké části výuku i hradí. Město Říčany spolufinancuje tuto výuku
říčanským žákům a bezplatně zapůjčuje dopravní hřiště, kde probíhá praktická část - jízda na kole či koloběžce. Celkem
spolupracujeme s 24 školami z regionu Praha- východ a do Říčan se každoročně sjede cca 40 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.
Výuka DV se v roce 2017 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 praktické dovednosti na dopravním hřišti.
2. setkání žáci absolvovali 2 hodiny DV ve škole, za pomoci her, interaktivní tabule a diskusí se naučili křižovatky a procvičili
základní dopravní předpisy.
3. setkání se konalo na jaře (duben - červen). Žáci si zopakovali a rozšířili vědomosti, procvičili si dopravní značky a situace
na silnici formou her, probraly se základy zdravotní výchovy a vše nakonec procvičily v jízdě na dopravním hřišti. 3.
setkání bylo spojeno s testem vědomostí a jízdou „na body“, následně bylo vše zakončeno vydáváním průkazu cyklisty,
garantovaném BESIPEM.

Výuka pro 1. – 3. třídy ZŠ
Výuka pro 1. – 3. třídy základních škol probíhala ve škole. Během dvouhodinových setkání se žáci naučili a zopakovali, kdo je
chodec, chování na chodníku, přecházení po přechodu a mimo přechod, místo pro hru, chování v dopravních prostředcích, cestu
autem a správné připoutání. Výuka byla vedena interaktivní formou, žáci se nejprve hravou formou látku naučili, pak si vše
procvičili v malých testech. Výuka z velké části zakomponovaná pro programů dlouhodobé primární prevence.

Výuka dopravní výchovy 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 nebyla v roce 2017
aktivně nabízena.

Prevence úrazů a první pomoc na školách
Cesta integrace, o. p. s. v roce 2017 realizovala projekt Prevence a úrazů a první pomoc na školách, který byl finančně zajištěn
Ministerstvem zdravotnictví ČR v dotačním řízení: Program péře o děti a dorost (rozhodnutí č. OZS/7/4113/2017). Smyslem
projektu bylo zavedení výuky v oblasti prevence úrazů, první pomoci, adrenalinu a rizikových sportů do základních škol. Nabídnout
školám / třídám (1. – 9. třída) dvouhodinový program na níže uvedené téma – dle věku, schopností a aktuálnosti. Cílem programů
bylo děti nejenom teoretickou, ale i praktickou, hravou a interaktivní formou naučit základní principy a modely prevence úrazů,
seznámit děti se základním zdravotním ošetřením a první pomocí a diskutovat na téma adrenalin, rizikové sporty a odpovědnost za
své zdraví. Součástí projektu byla i akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech, kde se pozvané třídy osobně
seznámily s činností a vozidlem integrovaného záchranného systému. Hlavní cíl projektu vycházel z naplňování cíle 9 programu
Zdraví 21 – Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy. Konkrétněji pak 9. 1. 5. – Vybudovat systém výchovy dětí,
mládeže a dospělých k poskytování první pomoci. Lektoři programů byli proškoleni a odborně vzděláni k tématu první pomoci zj. u
dětí. Lektorem pro žáky 8. a 9. tříd byl profesionální záchranář.
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Vývoj v roce 2017
Zájem o výuku DV a PP je pro školy neustále velmi vysoký. Školy si uvědomují
důležitost tohoto tématu a vítají externí lektory s připraveným programem. Dopravní
výchovy pro 4. třídy je tradičně velkým a žádaným projektem. Bohužel pro nedostatek
času (vzhledem k počasí – praktické jízdy na DDH) nejsme schopni obsloužit více škol,
tímto počtem jsme v našem maximu. DV pro MŠ v naší standardní nabídce nemáme.
Na jaře 2017 jsme nabídli MŠ ze Říčan 2x dvouhodinovou výuku zdarma (financováno
BESIP), na podzim se pak přihlásila MŠ Pyšely.
Díky dotaci z MZČR a otevření programu první pomoci pro 1. až 9. třídy se nastavila
ucelená forma výuky pro 1. stupeň. Vznikly krásné a užitečné pracovní listy, pořídilo se
vybavení na výuku. Zájem o tuto výuku byl obrovský a zapojeny byly školy jak z
regionu Říčanska, tak i Benešovska.
V roce 2017 byly programy DV, první pomoci, rizikových sportů a adrenalinu v rámci
projektu dlouhodobé prevence.

Statistické informace
Dopravní výchova pro 4. třídy ZŠ
(během jara každá třída absolvovala 2
programy)

2017
zapojené školy
počet tříd
počet dětí

jaro a podzim
22
76
(40 jaro, 36 podzim)

1414

(2 setkání pro každou třídu)

jaro a podzim
5
11

počet dětí

(výuka ve škole + den bez úrazů)

2017
zapojené školy
počet tříd
počet dětí

jaro a podzim
11
76
1459

Dopravní výchova pro 1. – 3. třídu
ZŠ

Dopravní výchova pro MŠ

2017
zapojené školky
počet tříd

Prevence úrazů a první pomoc na
školách (MZČR)

201

(ne v rámci dlouhodobé prevence)

2017
zapojené školy
počet tříd
počet dětí

jaro a podzim
3
11
215
Adresa

Výhledy pro rok 2018
V roce 2018 chceme výuku dopravní a zdravotní výchovy i nadále organizovat
a zakomponovat více do dlouhodobého preventivního snažení. Uvědomujeme
si, že vše závisí na finančních možnostech jak školy, tak i výzev v dotačních
programech. Cílem je také zajištění financování a udržení lektorů. Dále ve
spolupráci s městem Říčany a BESIP vylepšit dopravní hřiště.

Donátoři:
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Na Obci 2049
251 01 Říčany

Kontakt
774 780 540
dopravnivychova@cestaintegrace.cz
skoly@cestaintegrace.cz

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Cesta integrace a zaměstnanci jednotlivých služeb se každoročně zapojují do řady aktivit pořádaných městem Říčany či jinými
institucemi. Většinu akcí však organizujeme sami a zapojujeme do aktivit jak třídní kolektivy v rámci vyučování, tak i veřejnost.

Světový den bez tabáku a Klub i v ulicích – 31. 5. 2017, Masarykovo náměstí Říčany

Smyslem celosvětového Dne bez tabáku 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 8. rokem, a byla zaměřena na žáky 5. tříd,
kteří byli cíleně pozváni v době vyučování na náměstí v Říčanech. 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
tabákových výrobků může způsobit. Žáci se aktivně zapojili i formou soutěžního kvízu.
Účastnily se I. ZŠ Říčany, ZŠ Bezručova a ZŠ Nerudova, celkem 9 tříd, cca 200 dětí.
Součástí akce bylo i celodenní představování klubu Cesta „klub i v ulicích“ na náměstí.
Byl zde fotbálek, koš na streetball, výroba placek, bublifuk, hudba atd. Akce se konala
za podpory města Říčany.

Den bez úrazů – 8. 6. 2017, dětské dopravní hřiště Říčany

8.ročník akce byl zaměřen na žáky 3. tříd říčanských základních škol. Zúčastnily se základní školy – ZŠ Bezručova, I. ZŠ Říčany, ZŠ
Nerudova a ZŠ U Říčanského lesa. Celkem s 8 tříd, přibližně 200 žáků. Cílem akce bylo především děti seznámit se všemi složkami
záchranného integrovaného systému, dále pak hravou, zábavnou a interaktivní formou
poučit o správném chování na silnici, jak se zachovat v případě zranění, apod. Městská
policie Říčany, Sbor dobrovolných hasičů Říčany a Záchranná služba Středočeského
kraje pro děti měli připravené nejenom prohlídku vozidla, ale i informace o jejich
činnosti, krátké soutěže a dětem zodpověděli spoustu dotazů. Hostem byl pan Ing.
Miroslav Polách, Středočeský koordinátor BESIP – Ministerstva dopravy, který dodal
potřebné materiály a část cen pro vítěze. Akce byla financována dotací od města
Říčany a BESIP. Nově přispělo i Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Bezpečně na kole – 21. 9. 2017, Lázeňská louka Říčany
V rámci evropského týdne mobility pořádala Cesta integrace, o.p.s. již 6. ročník akce
Bezpečně na kole. Cílem bylo, aby se děti hravou formou seznámily se základními
dopravními předpisy a značkami a upozornit děti na nebezpečí kamionové dopravy. Do spolupráce se zapojila přepravní služba PPL,
která poskytla preventivní materiál, odměny pro děti a kamion, který byl přistaven po celou dobu akce. Dalšími partnery byla
Městská policie Říčany, která zajistila bezpečný prostor pro konání akce, a také páni
policisté lektorovali a upozorňovali děti na rizika, která kamion na silnici nese.
Pracovníci Cesty integrace pro děti připravili soutěže s dopravní tematikou. Celou akci
zafinancovalo město Říčany. Na akci se také podílel BESIP – Ministerstvo dopravy ČR.
Akce se zúčastnily ZŠ Bezručova a ZŠ U Říčanského lesa. Celkem přišlo 7 tříd, cca 180
žáků.

Silnice, to není hřiště aneb já a doprava
1. výtvarná soutěž s Cestou integrace a BESIP má své vítěze! Přes zimu se kreslilo a
tvořilo, v březnu se sešla odborná komise ve složení Hana Špačková (město Říčany), Pavlína Filková (MAS Říčansko), Petra Nyklová
(Cesta integrace), Tomáš Hřivnáč (grafik a malíř), Roman Kelbich (karikaturista, grafik) a Mirek Polák (Besip) a vybrala z každé
kategorie cca 6 nejhezčích obrázků a výtvorů (kategorie MŠ, 1. – 3. třída, 4. – 6. třída
ZŠ). Rozhodování bylo těžké… obrázků bylo 334 a ještě k tomu modely, hry,
obrázková knížka s básničkami. Vítězům byly slavnostně předány ceny na Festivalu
řemesel a bylinek v Říčanech dne 22. 4. a nejenom výherní obrázky byly vystaveny na
veřejném prostoru na Masarykově náměstí. Akce byla sponzorována BESIP –
Ministerstvo dopravy ČR.
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Další aktivity, kterých jsme se účastnili:
I. Beer festival Říčany – alkohole free zone – 27. 5.2017 – pro děti, mládež i dospělé, aktivity sportovní i tvořivé. Fotbal,
streetball, ping pong, placky atd.
Dětský den – 28. 5. 2017 - aktivity v rámci dopravní výchovy pro účastníky dětského dne – předškolní a mladší školí věk –
skládání dopravních značek – puzzle, vybarvování obrázků s dopravní tematikou.
Veletrh neziskových organizací, volného času a sportu - 10. 9. 2017 –
prezentování aktivit Cesty integrace na náměstní v Říčanech formou
informačního stánku i krátkého ústního příspěvku.
Street food festival- 22. 9. 2017 uspořádala parta říčanských nadšenců ve
spolupráci s městem Říčany netradiční akci s názvem Street food festival. Cesta
integrace se připojila doprovodným volnočasovým programem (stolní fotbal,
placky, basket), v rámci této akce u naše stánku probíhala symbolická oslava 10
let Občanské poradny v Říčanech.
Adventní neděle
Cesta integrace se připojila ke spolupořádání 3. adventní neděle – 17. 12. 2017.
Spolu s Církví bratrskou a MAS Říčansko jsme pro říčanskou veřejnost uspořádali
pásmo vánočních písní a tvořivé aktivity pro děti i dospělé.

Zážitkové akce, které jsme pořádali:
Příměstský tábor – Tajní agenti – výcvikové středisko FBI
Léto bylo ve znamení příměstských táborů. Letošní turnusy byly extrémně nabité. Celkem 58
tajných agentů se účastnilo ve 2 výcvikových táborech FBI humanitárních, výzvědných, útočných
a diplomatických misí a mimo jiné zachraňovali osobu trpící spavou nemocí. Výcvik fyzických
dovedností, vyjednávání, cyklo výcvik, průzkum Benešova, dobývání Hlásky, koupání, hry,
zmrzlina…to vše k táborům patří. Díky všem a těšíme se na příště! Tábor byl konán za finanční
podpory Nadace ČEZ. Tábora se zúčastnily děti ve věku 7 – 15 let převážně z Říčan. Při
prezentování a nabírání zájemců jsme spolupracovali se školními metodiky prevence, Sociálním
odborem města Říčany a NZDM Klubem Cesta, ti všichni aktivně vyhledávali klienty – děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti měly tábor za symbolickou cenu, pro ostatní
účastníky byla běžná cena.

Výhledy pro rok 2018
I pro rok 2018 zůstává naším cílem působit v oblasti jak preventivních, tak i dalších aktivit směrem k veřejnosti. Zachovávat tradici
akcím s podporou města Říčany, zapojovat se do další spolupráce s ostatními spolky a městem Říčany. V roce 2018 chceme zařadit
do tradice aktivit pro školy novou akci s názvem „Den 112 – den záchranářů“ zaměřenou na 2. stupeň ZŠ a gymnázia. Ukázat tak
činnost všech složek IZS formou praktických ukázek a činností. Pro rok 2018 chceme zrealizovat opět další běhy příměstských
táborů, tentokrát s podporou EU – Operační program Zaměstnanost.

Donátoři:

17

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 2017 celkem 10 zaměstnanců, konečný stav k 31.12.2017 byl celkem 10 zaměstnanců.
Dále společnost měla v průběhu roku 2017 14 dohod o provedení práce a rovněž externě spolupracovala s 1 právničkou.

Management, vedoucí služeb a další pracovníci v přímé práci s uživateli služeb:
Petra Nyklová, ředitelka, statutární zástupce společnosti
Ing. Pavla Lubinová, vedoucí finanční manažerka
Mgr. Markéta Hubínková DiS., vedoucí sociální pracovnice občanských poraden, Centra primárních programů
Bc. Matúš Žák, vedoucí sociální pracovník NZDM Klubu Cesta
Vlastimil Zima, sociální pracovník a odborný poradce Občanské poradny
Ing. Viktorie Ryčlová, DiS., sociální pracovnice a odborná lektorka
Klára Holadová, DiS., sociální pracovnice
Mgr. Alena Radová, sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tereza Zajíčková, DiS., sociální pracovnice
Mgr. Veronika Vítkovská, DiS., odborný poradce, sociální pracovník

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

Externí spolupráce formou dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb:
Tereza Zajíčková, DiS., Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Mgr. Markéta Hubínková, DiS., Mgr. Veronika Vítkovská, DiS., Jana
Nyklová, Petr Frank, Pprap. Bc. Petr Křivánek, DiS., Jan Bičák.

18

PRAXE V NAŠICH SLUŽBÁCH
S jakými příběhy se v praxi Občanské poradny například setkáváme?
„Klientka žila s přítelem asi tři roky. Zprvu se k ní choval pěkně, dokonce jí pomáhal řešit problémy z minulého manželství, našli si spolu společné
bydlení atd. Postupně se však začal projevovat agresivně a jednoho dne ji také poprvé uhodil. Násilí se stupňovalo a partnerovi nedělalo problémy
paní klientku fyzicky napadnout i na veřejnosti. „Zmlátil mě normálně venku na ulici, bohužel okolo zrovna nešel nikdo, kdo by mi pomohl“ uvádí
klientka. Po jednom z dalších útoků, kdy byla klientka zbita tak, že k nám do poradny přichází se zalepenou hlavou a krčním – páteřním chráničem,
od partnera odešla - ubytovala se na ubytovně a vše oznámila na policii. Do poradny přišla pro radu, jak podat trestní oznámení a co má dál dělat.
Klientka se bála setkání s agresorem. Informovali jsme ji, že má právo na výslech bez přítomnosti pachatele a poskytli jsme jí potřebnou podporu.
Paní klientka k nám do poradny přichází opakovaně, pomáháme jí řešit další problémy, tentokrát vyplývající z bývalého manželství“.
„Další klientka přichází konzultovat situaci, která ji zaskočila zcela nepřipravenou. Manžel se stal účastníkem dopravní nehody, v současné době je v
nemocnici připojen na přístroje a nemůže ani mluvit. Klientka, která nevěděla bližší informace o jeho dluzích z podnikání, se teď ocitla tváří tvář
pracovníkům finančního úřadu, kteří jsou kvůli manželovým dluhům oprávněni prodat nemovitost, ve které s manželem již leta žijí. Přišli dokonce již
se zájemci o koupi domku. Klientka má velké obavy, že ji vystěhují a nebude mít, kde pečovat o nemocného manžela, až se vrátí z pobytu v
nemocnici. Klientka udává, že by bez zklidňujících léků situaci nezvládla a že je z nich zpomalená a není schopna porozumět formálním dopisům,
které jí ohledně dluhů přišly. Konzultujeme s klientkou obsahy dopisů a vysvětlujeme jí jednotlivé pasáže, ze kterých s pomocí internetu zjišťujeme
nového majitele domku. Uvádíme možnost komunikovat přímo s novým majitelem nemovitosti a pokusit se vyjednat možnost nájmu atd. Dále
probíráme možnosti požádat o byt v domě s pečovatelskou službou pro klientku i jejího manžela atd. Klientka odchází z poradny klidnější a s
plánem konkrétních kroků, které může udělat“.
„Paní klientka navštívila naší poradnu nejdříve jako doprovod svého přítele, který přišel řešit dluhovou problematiku. Po delším rozhovoru a získání
důvěry, nás klientka znovu kontaktuje ohledně svého problému a svěřuje se, že její 17 letá dcera na ni doma páchá domácí násilí. Začínalo to
psychickým terorem – např. klientka uvádí. „Dcera mě schválně opakovaně budila a nenechala mě vyspat, nadávala mi a vyhrožovala. Tohle
chování má převzaté od jejího otce, ten mě před rozvodem také ubližoval.“ V současné době došlo dokonce i k fyzickému napadení. Klientka už je
na dně, chce situaci řešit - ne však oficiální cestou přes úřady, obává se toho, aby dcera neměla v budoucnu problémy. I přes to všechno ji má
ráda a uvádí, že nechce svému dítěti škodit. Klientka je psychicky vyčerpaná, konzultujeme možnosti lékařského ošetření a užívání léků, spolupráce
se širší rodinou a bývalým manželem. Snažíme se klientku nechat vypovídat, aby měla možnost s někým nepříjemnou situaci sdílet, jinde o tom
mluvit nechce, protože se stydí (dokonce i před svými rodiči). Konzultujeme spolupráci s OSPODEM“.

S jakými příběhy se v praxi Klubu Cesta například setkáváme?
„Klientovi je 12let, od malička žije jen s jedním z rodičů, má starší sestru, která už s nimi nežije. Do Říčan se klient přistěhoval a chodí zde také na
základní školu. Tam nemá moc dobré výsledky a učení spíš horší průměr, některé předměty ho ale baví. Po škole chodil na fotbal, ale přestal.
Důvodem byly neshody s ostatními hráči. Celkem hodně času tráví hraním her na počítači a u televize. Fotbal mu zůstal, občas si chodí na hřiště
zakopat jen tak s kamarády. Klient chodí už asi třetím rokem více méně pravidelně do klubu. Našel v něm zábavu, ale především kamarády –
začlenil se do pravidelné návštěvnické skupinky. Zaujala ho řada klubových aktivit, v některých z nich dokázal vyniknout. Klient využíval ze začátku
klubu jako atraktivního a bezpečného prostředí k navázání vztahů s vrstevníky. Příznivé klima vytváří zejména srozumitelná a přiměřeně
uplatňovaná klubová pravidla a přítomnost pracovníků. Neméně důležitou roli hraje i určitá vybavenost a dostupnost klubu. Ta je dána pravidelnou
otvírací dobou zároveň „se nic neplatí“. Pracovníci si dokázali získat klientovu důvěru a tak mohl sdílet i těžké momenty a pochybnosti (konflikty s
rodičem, první lásku a rozchod), získal tak podporu. Pracovnice a pracovník klubu zároveň motivují klienta k dalšímu rozvoji a zlepšení stávající
situace (zlepšení ve škole a hledání kroužku) dostává informace a má možnost se rozhodnout. Klub má pevné místo v klientově životě mimo další
instituce a vztahovou síť nabízí další prostor pro vlastní seberealizaci a podporu v rozvoji hledání jeho vlastní identity“.

Ohlasy na primární prevence od žáků i pedagogů v rámci Centra primárních programů
Citace z hodnotících dotazníků od žáků:
• „…pomůže mi to být každý den opatrný“
• „ dám si velký pozor na internet – co zveřejňovat a co ne“
• „nikdy nechci kouřit a vím jak říci ne, když mi někdo bude něco nabízet“
• „zábavné učení – právo pojato skvělým způsobem. Moc věcí jsem se dozvěděl a uvědomil“
Citace z hodnotících dotazníků od třídních učitelů a metodiků prevence:
• „Děti se zapojily do práce, s chutí vykonávaly zadané úkoly. Lektorka Viky vše srozumitelně vysvětlovala a výborně vedla děti. Praktická
část – chodec se odehrávala v okolí školy. Děkujeme za tento přínosný program a těšíme se na další spolupráci.“
• „Užitečné semináře na aktuální téma. Přístup k dětem skvělý. Zdařilá akce.“
• „Třída pracovala se zájmem. Proti klasickým hodinám se žáci lépe domlouvali a spolupracovali. Měli možnost se více poznat i zároveň
ukázat, jak dobře se mezi sebou znají. Program byl přínosný a zajímavý“.
•
„Otevřela se nová témata k diskusi. Děti byly seznámeny s dalším možným nebezpečím. “
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HOSPODAŘENÍ
Náklady v členění podle nákladových položek
v Kč
2 791 422
876 715
14 401
537 765,15
9 094
267 803,12
75 783,81
32 074,22
31 780
31 328
89 902
116 809,94
1 037 069,04
10 000
28 045
13 917,24
48 080
282 412
93 491
144 300
155 000
58 684
203 139,80
8 126
6 100
5 388 408,13

mzdové náklady
sociální a zdravotní pojištění
ostatní sociální náklady
spotřeba materiálu
literatura
drobný hmotný majetek - elektronika, kancelářské vybavení
kancelářské potřeby
hygienické, úklidové a zdravotnické potřeby
sportovní potřeby, ceny do soutěží
potraviny
ostatní
spotřeba energie
služby celkem
opravy, udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
spoje – poštovné, telefonní služby, internet
nájemné
vzdělávání, supervize, konzultace
ekonomické služby a účetní audit
právní služby
tiskové služby – letáky, propagační materiály
ostatní služby – správa webu, software, pojištění, apod.
bankovní poplatky
poskytnuté členské příspěvky
CELKEM

Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro
plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměnu
ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady
Členové správní rady a dozorčí rady nepobírali za svou funkci v roce 2017 žádné finanční odměny. Náklady na mzdu ředitele za celý
kalendářní rok 2017 činily celkem 512 823,-Kč. Náklady hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti a vlastní obecně prospěšné
činnosti činily za rok 2017 celkem 5 388 408,13,-Kč. Výnosy hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti, vlastní obecně prospěšné
činnosti a hospodářské činnosti činily za rok 2017 celkem 5 649 416,- Kč. Hospodářský výsledek činil za rok 2017 celkem
261 007,87,- Kč.

Výnosy v členění podle zdrojů
Město Říčany
Město Benešov
Město Mnichovice
Středočeský kraj – Humanitární fond
Středočeský kraj – Fond Primární prevence
Středočeský kraj – na poskytování sociálních služeb (původně dotace MPSV)
Středočeský kraj – projekt Cesta ke zdraví
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nadační příspěvek ČEZ
Přijaté dary
Tržby z vlastní činnosti
Jiné ostatní výnosy
CELKEM
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v Kč
151 500
70 000
12 000
180 000
106 000
3 107 300
29 000
690 000
111 475
115 600
100 000
153 771
797 253
25 517
5 649 416

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni
Společnost nemá k 31.12.2017 zřízeny žádné fondy.

Informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře
v Kč
0
0
0
0
0
0
15 000,00
25 752,00
24 531,00
1 363 321,15
1 428 604,15

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky
Zásoby
Pohledávky za odběrateli
Pohledávky za poskytnuté zálohy - kauce podnájem
Pohledávky za poskytnuté zálohy - záloha energie
Pokladna – zůstatek
Bankovní účet - zůstatek
Majetek celkem

v Kč
0
25 752,00
49 000,00
74 752,00

Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky – dohadné účty pasivní
Závazky celkem

Informace o změně zakládací listiny a změny ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně ředitele
Obecně prospěšná společnost byla zapsána k 23.12.2013 u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou O 1346. V roce 2017
nedošlo ke změně zakládací smlouvy ani složení správní či dozorčí rady a změně osoby ředitele.
Společnost vznikla na základě zákona č. 68/ 2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost 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 2018 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)
2)
3)
4)

Výkaz zisků a ztráty
Rozvaha
Příloha k účetní závěrce
Výrok auditora
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Donátoři
Středočeský kraj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo dopravy, BESIP
Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Město Říčany

Město Benešov

Město Mnichovice

Poděkování zaměstnancům a externistům
Mgr. Markéta Hubínková, DiS., Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Mgr. Barbora Kölblová, Bc. Matúš Žák, Vlastimil Zima, Mgr.
Veronika Vítkovská, DiS., Ing. Viktorie Ryčlová, DiS., Klára Holadová, DiS., Mgr. Alena Radová, Tereza Zajíčková, DiS., Jana
Nyklová, Petr Frank, Pprap. Bc. Petr Křivánek, DiS., Jan Bičák.
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Spolupracující společnosti, neziskové organizace a základní školy
MAS Říčansko, o.p.s., Mraveniště, z. 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 z.ú., Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.,
Česká koalice proti tabáku, Partners Czech, o.p.s., Probační a mediační služba ČR, Western-chilli, BESIP - Ministerstvo dopravy ČR.
ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, ZŠ Chocerady, ZŠ Olešovice, I. ZŠ Říčany, ZŠ Mirošovice, ZŠ Světice, ZŠ Strančice, ZŠ Kostelec u
Křížků, ZŠ Senohraby, 4. základní škola Nerudova Říčany, 3. základní škola u Říčanského lesa, ZŠ Divišov, ZŠ Velké Popovice,
2. základní škola Bezručova Říčany, ZŠ Tehov, ZŠ Magic Hill, ZŠ Mukařov, ZŠ Ondřejov, ZŠ Čestlice, ZŠ Mozaika Myšlín, ZŠ Čerčany,
ZŠ při Olivově dětské léčebně, ZŠ T. G. Masaryka Pyšely, Sunny Canadian International School, ZŠ Olbramovice, ZŠ Jiráskova
Benešov, ZŠ Karlov Benešov, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ Sofie, ZŠ Kunice.

Spolupracující města
Město Říčany, Město Mnichovice, Město Benešov

Spolupracující firmy a dárci
PROCE Zdeněk Černovský

Marian Bilas a další drobní dárci.
Speciální poděkování organizacím Fórum dárců, z.s. a ČSOB, a.s. za spolupráci v oblasti vzdělávání ve fundraisingu
a PR v rámci „Modré akademie“ a také poskytnutému daru 49 000 Kč, který bude použit na pokračování ve
vzdělávání v roce 2018.

Média
Říčanský kurýr, Zápraží, Život Mnichovic, Jiskra, Zpravodaj města Benešov, Průhonicko, Zpravodaj Neveklovska, Sázavské listy,
Votické noviny, Senohrabská hláska, Týnecké listy, Velkopopovický zpravodaj.

Poděkování jednotlivcům
Mgr. Hana Špačková, Mgr. Vladimír Kořen, Ing. David Michalička, JUDr. Zdeněk Hraba, Ph.D., Karla Egidová, Alena Kultová, Bc.
Markéta Melechovská Puršlová, Ing. Pavel Nykl, MBA, Ing. Václav Váňa, Mgr. Klára Šatanová, Mgr. Petra Tkadlecová, JUDr. Milan
Fára, Eva Čeřovská, Mgr. Blanka Spolková, Helena Bramborová, Oldřiška Hazafyová, Daniel Kvasnička, Hynek Kašpar, Mgr. Petr
Steklý, Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D., Ing. Hana Jarošová, Jitka Bahenská, Pavlína Šantorová Filková, Mgr. Petra Přílučíková,
Matěj Kvasnička, Ing. Jarmila Voráčková, Ing. Jaroslav Černý, MBA, Václav Řezáč, Jindřich Joch, Mgr. Libuše Vyternová, Mgr. Pavel
Plaček, DiS., Mgr. Jakub Švec, Mgr. Štěpán Bolf, Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Jana Černá, Ing. Miroslav Polách, Ing. Zdeněk Novotný,
Jan Říha, Petr Hněvsa, Helena Vlnařová, Zdeněk Kaška, Josef Kaštánek, Marian Bilas.
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KONTAKTY
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
Datová schránka: rej83sj
Klub Cesta
Pracoviště: Na Obci 2049/9, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 541
Email: klubcesta@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

Dopravní výchova
Pracoviště: Na Obci 2049/9, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 540
Email: dopravnivychova@cestaintegrace.cz

Občanská poradna Mnichovice
Pracoviště: Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Telefon: 774 780 107, 312 315 284
Email: poradnamnichovice@cestaintegrace.cz

Centrum primárních programů
Pracoviště: Na Obci 2049/9 / Masarykovo nám. 6/17,
251 01 Říčany
Telefon: 774 780 540
Email: centrumprevence@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

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

Říčany
Masarykovo nám. 6/17
Na Obci 2049/9

Mnichovice
Masarykovo nám. 83

Benešov
Masarykovo nám. 1

A dále v rámci terénní práce a realizace programů primární prevence v základních školách v městech a obcích
okresu Praha- východ, Praha- západ a Benešov.
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