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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 2015 byl u nás a v našich sužbách 
velmi rozmanitý. 

Občanská poradna se kromě běžného provozu díky podpoře ČSOB zaměřila i na specializovaný projekt pro seniory, který se 
věnuje seniorům v oblasti finanční gramotnosti, včetně rozsáhlé osvěty v regionálních médiích na Říčansku, Mnichovicku a 
Benešovsku. 

Nízkoprahový Klub Cesta věnoval hodně prostoru pestrým workshopům a aktivitám pro klienty i děti a mladé lidi z řad ve-
řejnosti, navázal pravidelnou spolupráci s několika základními školami. V závěru roku jsme byli potěšeni podporou nadace 
Jistota Komerční banky, která v následujícím roce přispěje na projekt „Sami sebou“.  

U Centra primárních programů jsme v červenci zakončili úspěšnou spolupráci na projektu „Vzdělávání pro zdraví na ZŠ“, který 
byl u škol, žáků, ale i úřadů velmi pozitivně vnímán. I díky naší spolupráci získalo několik škol finanční podporu z krajského 
fondu primární prevence na realizaci potřebných preventivních programů našimi lektory. Dopravní výchovou ve spolupráci 
s BESIPem prošlo od roku 2007 rekordní množství žáků. 

Velký prostor byl věnován i akcím pro veřejnost. Opět jsme zrealizovali příměstské tábory, Světový den bez tabáku, Den bez 
úrazů, Bezpečně na kole. Také jsme se připojili k akcím, jako je Dětský den, IV. Adventní neděle, sběr hliníku či Veletrh nezisko-
vek. 

Vzhledem k ukončení námi realizovaných evropských projektů a k meziročním úbytkům dotací od některých donátorů na 
provoz služeb či ukončování některých specializovaných evropských projektů jsme se zaměřili na oslovování dalších donátorů 
a po mnohaleté pauze nás v roce 2015 např. podpořil Středočeský kraj z krajských fondů či hned několik významných dárců. 
Přesto jsme se v roce 2015 nevyhnuli redukcím počtu či částečné obměně našich zaměstnanců, na druhou stranu jsme navá-
zali přínosnou spolupráci s dalšími externisty zejména z řad studentů VŠ. Jsme rádi, že i tyto nelehké momenty a rok od roku 
zvyšující se administrativní zátěž projektů, nemají vliv na kvalitu a rozsah poskytovaných sociálních či vzdělávacích služeb. Ve 
všech službách byl po celý rok kladen významný důraz na odborný standard a růst služeb a potažmo zaměstnanců. Nezaháleli 
jsme i s novinkami. Od října jsme otevřeli „Mediační centrum“, které se zaměřuje na mimosoudní řešení sporů s cílem dohody 
zúčastněných stran. 

V roce 2015 byla činnost Cesty integrace financována Středočeským krajem, Ministerstvem spravedlnosti ČR, Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropským sociálním fondem (OPVK), městem Říčany, městem Benešov, Nadačním fon-
dem ČSOB a dalšími drobnými dárci. 

V následujícím období se chce naše společnost zaměřit na stabilizaci personálního a provozního zajištění jednotlivých služeb, 
aby byly pro klienty co nejvíce dostupné a mohly pružně reagovat na potřeby cílové skupiny. Jedním z pokračujících úkolů 
bude i plánování a zejména realizace 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 i v nelehkých časech.

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

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. 

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.
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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.

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 upraven registrací od Krajského úřadu středočeské-
ho 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. 
Od října 2015 zahájila v rámci svých poradenských služeb specializovanou službu „Mediační centrum“, specializovanou na mož-
nost mimosoudního řešení sporu, konfliktu, pře či nedorozumění s cílem dohody zúčastněných stran. V roce 2015 probíhaly 
zejména odborné přípravy služby a týmu pracovníků. V závěru roku proběhla první mediace.  
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. 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 2015

V průběhu roku došlo k částečné obměně poradců OP – do našeho týmu se zapojila pracovnice s odborností na sociální služby, 
jejíž hlavním působištěm je Benešov,  zde došlo i k rozšíření provozu. Současně vydala poradna další ze specializovaných le-
táků, které jsou k dispozici klientům v poradnách. Kromě stávajících, je klientům k dispozici nový leták na téma Domácí násilí 
– ochrana a obrana. 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, dále pak proběhl kurz od Bílého kruhu bezpečí 
na téma domácí násilí. V pravidelných intervalech Občanská poradna zveřejňovala informace o své činnosti v místních regio-
nálních novinách a díky daru od ČSOB byl realizován projekt „Občanská poradna – finanční, dluhové poradenství a osvěta pro 
seniory“, jehož cílem bylo nejen poskytnout rady seniorům v tématech finanční gramotnosti, ale vydávat  i odborné články 
pojednávající velmi prakticky zejména o exekuci a osobním bankrotu (Říčanský kurýr, Život Mnichovice, Zpravodaj města Bene-
šov, Průhonicko, Zápraží, atd.). Podařilo se nám navázat spolupráci i s dalšími regionálními novinami na Benešovsku.

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
intervence = 30 min. konzultace

Počet intervencí dle tématu

Výhledy pro rok 2016
Jedním z největších úkolů pro rok 2016 je udržet stávající provozní dobu po-
radny, jelikož z praxe vyplývá, že tento model klientům vyhovuje a relativně 
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 problematice v regionálních 
periodicích – Říčanský kurýr, Zápraží, Jiskra Benešov 
apod. V tomto trendu bychom rádi pokračovali 
i v roce 2016, 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. (od 9/2015)
Mgr. Veronika Vítkovská, DiS. (do 8/2015)

Mgr. Barbora Kölblová
Vlastimil Zima

Mgr. Veronika Vojáčková (do 2/2015)
JUDr. Pavla Gajdošová (do 6/2015)

Mgr. Alena Radová ( od 9/2015)
David Rác ( od 9/2015)

Pracovníci managementu

Petra Nyklová
Ing. Pavla Lubinová

Donátoři

Středočeský kraj

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Město Říčany

Město Benešov

Československá obchodní banka, a.s.

OP Říčany OP Benešov OP 
Mnichovice CELKEM

Počet 
uživatelů 270 108 47 425

Počet 
konzultací 
v poradně

384 147 60 591

Počet 
intervencí 635 272 99 1006
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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. V klubu má cílová skupina relativní 
volnost, spoluurčuje dění na klubu a má přístup k jeho vybavení. Klub lze využít, jak nahodile, tak jednorázově nebo pravidel-
ně, přijít a odejít můžou zájemci kdykoliv v otvírací době. Sociální práce na klubu spočívá zejména: v práci s pravidly 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.  Vyžadujeme vzájemný respekt - úctu jednoho člově-
ka k druhému, slušnost, tak kultivujeme v rámci klubu mezilidské vztahy. Klub místo bez drog – minimalizujeme rizika spojená 
s užíváním návykovými látek. V klubu je zakázáno konzumovat a přinášet alkohol a drogy. Informujeme realisticky o návyko-
vých látkách včetně  alkoholu a kouření, varujeme před možnými riziky s nimi spojenými.  Péče o klub – návštěvníci klubu se 
podílí na péči o prostor, který využívají i v rámci společných úklidů. 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.

Práce tady a teď

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.

Realizace společných volnočasových aktivit

V rámci programu klubu dochází k pravidelné nabídce 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 2015

V roce 2015 jsme díky podpoře donátorů a ve spolupráci s městem: 
Otevřeli nové prostory: „ zašívárnu“, kde se hrají hry, pouští filmy nebo jen tak 
povídá v  příjemném posezení, „výtvarku“, místo vyhrazené dílnám a výtvar-
ným činnostem a „minikuchyňku“, společné zázemí pro pracovníky i uživatele 
služby, s mikrovlnkou a varnou konvicí. Rozšířili jsme v pátek otvírací dobu pro 
„starší“ (13-26let) do 20.00.
V květnu odcestovala kolegyně Kateřina Mikulicová a k nám, se na naší „ces-
tě“ přidala Klára Holadová. Uspořádali jsme 1. ročník akce na „Školňáku“ ve 
spolupráci se 1.ZŠ Říčany.  Jednalo se o turnaj ve stolním fotbale na školním 
hřišti doplněný o další aktivity. Od června probíhá terén – pravidelné pochůzky 
v lokalitě a oslovování cílové skupiny, v listopadu ve spolupráci se ZŠ Nerudova 
experimentujeme s tzv. terénem ve škole. Součástí terénu bylo i promítání do-
kumentárních filmů z jednoho světa v K2 music klubu v Říčanech.

Statistické informace

Výhledy pro rok 2016

Revize a aktualizace stávající metodiky služby. Rozvoj spolupráce s  dalšími 
subjekty ( školy, NNO, úřad) v obci ve prospěch cílové skupiny. Terénní práce 
v lokalitě zaměřená na kontaktování děti, mládeže a mladých dospělých. Rea-
lizace projektu „Sami sebou“ za podpory Nadace Jistoty Komerční banky. 

Adresa

Na Obci 2049
251 01 Říčany

 
Kontakt

774 780 541
klubcesta@cestaintegrace.cz

 
Sociální pracovníci

Bc. Matúš Žák
Ing. Viktorie Ryčlová 

Bc. Kateřina Mikulicová  (do 5/2015)
Klára Holadová ( od 5/2015)

Tereza Zajíčková ( stáž od 9/2015) 

Pracovníci managementu

Ing. Pavla Lubinová
Petra Nyklová

 
 Donátoři

Středočeský kraj

Město Říčany

Počet 
uživatelů 137

Počet 
intervencí

696
(664 v klubu, 32 v terénu)

Počet 
kontaktů

1396
(1318 v klubu, 78 v terénu)
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CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ
„Smysl má taková prevence, do které se zapojí třídní kolektivy. Povede ke zdravému životnímu stylu, posilování mezilid-
ských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí a tím i k vytváření zdravé společnosti.“

Charakteristika
Naším cílem a posláním je poskytovat programy a aktivity pro třídní kolektivy, které pomohou ke snižování výskytu rizikového 
chování. Přispívají k větší informovanosti a prevenci žáků. Naším úsilím je předcházet možným typům rizikového chování for-
mou 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. Pod-
porujeme žáky v utváření vlastního názoru a rozvíjíme komunikaci v rámci třídy. Pracujeme 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. 
Od roku 2015 jsme rozšílili programy dlouhodobé prevence již od 3. třídy. Tyto programy částečně vycházejí z projektu OPVK, 
který jsme realizovali do června 2015. Dlouhodobé programy pro 1. stupeň nejsou certifikované MŠTM.

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 týkal vzdělá-
vání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Projekt zahrnoval 
4. až 9. tříd ZŠ. Podmínkou bylo, aby každá vybraná třída absolvovala všechny 4 bloky v průběhu roku. Program pro 4. a 5. třídy 
trval 2 vyučovací hodiny, program pro 6. – 9. třídy trval 3 vyučovací hodiny. Programy byly vedeny výukovými metodami zážit-
kové pedagogiky, které jsou dětem blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější témata. Součástí programu byly i pracovní 
listy. Hlavním realizátorem projektu byla Magdaléna, o. p. s. Partnery projektu: Cesta integrace, o.p.s., Semiramis, z. s., Prostor 
plus, o.p.s.

Základní témata
Jednotlivá témata, se kterými se děti v rámci programů setkají, jsou: pravidla, hodnoty, legální návykové látky, nelegální návy-
kové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, trestný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rizikové sporty, rasismus, xeno-
fobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, poruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní výchova a první pomoc. 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 téma-
ta, které jsou pro danou třídu aktuální.

Vývoj v roce 2015
V první polovině roku 2015 jsme realizovali programy v rámci projektu OPVK 
č. 53 – Zdraví na ZŠ, díky tomuto projektu měly školy prevenci zcela zadarmo. 
Současně jsme školám nabízeli pomoc se sepsáním projektu na Středočeský 
kraj do fondu primární prevence. Všechny podané projekty byly úspěšné, pro-
to jsme od září 2015 realizovali programy dlouhodobé primární prevence za fi-
nanční spoluúčasti škol. Rozsah a témata byla dána jednotlivými projektovými 
žádostmi.  Některé školy dlouhodobou prevenci hradily pouze ze svých zdrojů. 
V rámci roku 2015 byly také realizovány jednorázové interaktivní semináře.

V rámci veškerých programů spolupracujeme celkem s 17 školami na Praze-vý-
chod. Jedná se jak o velké školy (např. ZŠ U Říčanského lesa, ZŠ Mnichovice, ZŠ 
Strančice apod., tak i o menší školy pouze s prvním stupněm ZŠ Mirošovice, ZŠ 
Senohraby, ZŠ Kostelec u Křížků apod.) 

Díky certifikaci programů se nám podařilo získat i finance z MŠMT, naše progra-
my byly podpořeny i Středočeským krajem.
V rámci roku 2015 jsme se účastnili odborných seminářů a konferencí  ať už 
jako posluchači či přednášející. Vedoucí služby absolvovala dlouhodobý kurz 
zážitkové pedagogiky Metoda-záměr-reflexe od Prázdninové školy Lipnice.

V rámci CPP je realizováno taktéž odborné sociální poradenství zaměřené 
na rizikové jevy u dětí a mládeže. 

• Projekt OPVK probíhal od září 2014 do června 2015 – od ledna 
 do června 2015 každá třída absolvovala 2 – 3 programy 
• DPP (dlouhodobá primární prevence) rozdělena na certifikovaný II. stupeň 
 a necertifikovaný I. stupeň, tato prevence probíhala více méně od září 2015
• IS (interaktivní semináře) pro I. i II. stupeň ZŠ.

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

Výhledy pro rok 2016
Naším velkým cílem je udržet programy primární prevence v podobném roz-
sahu, dále motivovat školy k podávání grantů na krajský úřad Středočeského 
kraje a k realizaci preventivních programů na jejich škole. Udržovat se škola-
mi dobrou spolupráci a za jejich pomoci vytvářet nové programy ve prospěch 
žáků i učebních osnov. Finanční spoluúčast školy je nevyhnutelná.  Pokusit se 
získat co nejvíce finančních prostředků jak z MŠMT, tak i krajských fondů pre-
vence na tyto programy. Dalším velkým cílem je certifikovat programy i pro 1. 
stupeň ZŠ – vytvořit novou a ucelenou nabídku vycházející z projektu OPVK – 
zahrnující jak prevenci rizikového chování, tak i zdravotní a dopravní výchovu.

OPVK DPP 
II. stupeň

DPP 
I. stupeň IS

Počet škol 16 4 7 4
Počet tříd 75 21 25 13
Počet žáků 1612 468 530 250

 Adresa
Administrace:

Masarykovo nám. 6, Říčany
 
 

Kontakt
774 780 540

centrumprevence@cestaintegrace.cz
skoly@cestaintegrace.cz

 
 

Pracovníci
Mgr. Markéta Hubínková, DiS.

Ing. Viktorie Ryčlová (do 6/2015)
Mgr. Pavlína Pitrová (do 6/2015) 

Mgr. Jana Vaníčková (do 6/2015) 
MgA. Lucie Mecová ( do 6/2015)

Ing. Viktorie Ryčlová ( od 8/2015)
Tereza Zajíčková ( stáž)

 
 Pracovníci managementu

Petra Nyklová
Ing. Pavla Lubinová

Donátoři
Středočeský kraj

Město Říčany

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

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 nabízíme školám možnost 4 hodinových kurzů 
první pomoci pro žáky 4. – 6. tříd ZŠ. V rámci projektu OPVK (viz kapitola Centrum primárních programů) byl tématu dopravní 
výchovy, první pomoci, adrenalinu a adrenalinových sportů věnován v každém ročníku jeden program. 

Souvislá výuka dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol probíhající devátým rokem 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 cca 20 školami z  regionu Praha- východ a do Říčan se každoročně sjede cca 34 tříd. Neu-
stále 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. Výuka vychází z tematického plánu dopravní výchovy dle metodiky BESIP.

Výuka DV se  v roce 2015 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 zá-
kladní znalosti a dovednosti na vozovce – teoretické znalosti (dopravní značky, křižovatky, integrovaný záchranný systém…)  
a praktické dovednosti na dopravním hřišti. 
2. setkání navazovalo projektem OPVK – 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 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, garantovaném 
BESIPEM.

Výuka pro 1. - 3. třídy ZŠ
Výuka pro 1. – 3. třídy základních škol probíhá ve škole. Během několika dvouhodinových setkání se žáci naučí a zopakují, 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 je vedena interaktivní formou, žáci se nejprve hravou formou látku naučí, pak si vše 
procvičí v malých testech, za které mohou dostat drobné 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 procvičováním znalostí při modelových situacích za použití náležitých pomů-
cek (resuscitační modely, obvazový materiál.) Cílem kurzu není předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit jednoduše 
zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým budou schopni orientovat se v reálné situaci. Nabízen individuální přístup, 
jednoduše zapamatovatelné postupy, výuku zážitkem. Tato výuka nebyla v roce 2015 nabízena (realizována v rámci OPVK).

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 nebyla v roce 2015 aktivně nabízena. 

Vývoj v roce 2015
Zájem o výuku DV pro 4. třídy základních škol je každoročně vysoký. Obrací se 
na nás stále více škol – státních i soukromých a to nejenom z našeho regionu. 
Z důvodu kapacity dopravního hřiště nové školy téměř nepřibíráme. Zájem o 
výuku 1. – 3. tříd je také vyšší, stále více pedagogů vidí potřebu vzdělávání dětí 
v dopravní výchově. Forma učení je hravá, interaktivní, děti mají možnost pra-
covat s různými výukovými materiály, vše si také prakticky vyzkoušet. Pro děti 
jsou vždy připraveny drobné, věcné odměny – reflexní pásky, odrazky apod. 
Zájem mateřských školek i nadále trvá, bohužel z důvodu malé časově kapaci-
ty a prioritní přednosti pro 4. třídy, nejsou uspokojeni všichni. V roce 2015 byly 
programy DV, první pomoci, rizikových sportů a adrenalinu v rámci projektu 
OPVK – Zdraví na ZŠ. Byl vydán a mezi děti rozdáván Zápisník super cyklisty pro 
jejich cyklojízdy a informační leták o První pomoci do kapsy pro 2. stupeň. Ško-
ly se na nás obrací s prosbou zakomponovat výuku dopravní výchovy a první 
pomoci do programů dlouhodobé prevence pro 1. stupeň. 
V rámci soutěže pana starosty města Říčan se nám podařilo vyhrát 1. cenu –
dar v hodnotě 12.000 na nákup nových kol. Ve spolupráci s šéfem firmy Author  
a Cyklosportem ORG Říčany jsme zakoupili 3 nová jízdní kola značky Author.

Statistické informace
Dopravní výchova pro 4. třídy ZŠ

V rámci výuky pro 1. – 3. třídy se do projektu zapojila I. ZŠ Říčany a ZŠ Mirošo-
vice. Bylo proškoleno 5 tříd, 87 žáků v programu Chodec – chování v do-
pravě.

Výhledy pro rok 2016
V roce 2016 chceme výuku dopravní a zdravotní výchovy organizovat v podob-
ném 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, dále ve spolupráci s městem Říčany a 
BESIP vylepšit dopravní hřiště o středové čáry a vyměnit popřípadě doplnit ně-
které dopravní značky.

2013 2014 2015
Zapojené školy 15 20 18
Počet tříd 25 34 34
Počet dětí 862 1166 1284

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. Viktorie Ryčlová 
 

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 – 2. 6. 2015, 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 6. rokem, a byla zaměřena na žáky 5. tříd, kteří byli cíleně pozváni v době vyučování. 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 tabákových výrobků může způsobit. Žáci se aktivně zapojili i formou soutěžního kvízu. Akce se zúčast-
nily školy ZŠ U Říčanského lesa, I. ZŠ Říčany, ZŠ Bezručova a ZŠ Nerudova, celkem 9 tříd, cca 180 dětí + říčanská veřejnost. Na 
plakátech, v upoutávkách na akci v místním deníku Říčanský kurýr byly propagovány nekuřácké restaurace v Říčanech.

Den bez úrazů – 12. 6. 2015, dětské dopravní hřiště Říčany
Cesta integrace, o. p. s. již 6. rokem pořádala bezpečnostně preventivní program v rámci Týdne bez úrazů. Akce byla zaměřena 
na žáky 3. tříd říčanských základních škol. Letošního ročníku se zúčastnily základní školy – ZŠ Bezručova, I. ZŠ Říčany a ZŠ U 
Říčanského lesa pouze 1. třídou (omezená kapacita akce). Celkem s 8 třídami, přibližně 200 žáky. 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. Akce se zúčastnili také paní místostarostka Hana Špačková a zastupitel 
David Michalička, 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. 2015, dětské dopravní hřiště Říčany
V roce 2015 se konal již 4. ročník této bezpečnostně preventivní akce zaměřené na malé cyklisty. Bezpečně na kole je určeno 
žákům 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 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 si vše hravou a soutěžní formou procvičili přímo na dětském doprav-
ním hřišti v Říčanech a následně byla shrnuta teorie a utříbení znalostí dětí. Vše bylo pojato formou soutěže týmů – všechny 
týmy obdržely malé odměny, pro vítěze pak byly připraveny hodnotné ceny. Akce se z důvodu omezené kapacity zúčastnila ZŠ 
U Říčanského lesa, I. ZŠ Říčany a pouze 2 třídy ze ZŠ Bezručova, celkem 8 tříd, 200 dětí.  Na akci byl pozván i koordinátor BESIP 
pro Středočeský kraj pan Ing. Polách, který zde měl nesoutěžní disciplínu nejenom pro učitele – brýle: unavený a ospalý, pod 
vlivem alkoholu a drog. Akce byla konána za finanční podpory města Říčan, díky které jsme zakoupili nejenom ceny, ale i nové 
jízdní kolo a koloběžku. Věcné odměny do akce věnoval i pan Polách za BESIP a firma Author.

Další aktivity

Veletrh neziskových organizací, volného času a sportu - 5. 9. 2015 – v dopoledních hodinách prezentování aktivit Cesta 
integrace 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 – 31. 5. 2015, 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.

Příměstský tábor
Projekt příměstských táborů probíhal formou dvou týdenních (po – pá) tur-
nusů v termínu: I. turnus  27. – 31. 7. 2015, II. turnus 17. – 21. 8. 2015 s hlavním 
sídlem v prostorách Klubu Cesta v Říčanech. Součástí obou táborů byly výlety, 
celotáborová hra, kulturní a preventivní akce, odměny pro děti atd. S dětmi 
jsme navštívili zříceninu hradu Hláska u Sázavy, hrad Český Šternberk a Karl-
štejn. Celotáborová hra byla zaměřena na hon a lovení upírů s titulkem „Upíří 
útočí“ – zachraňování lidstva před zlým rodem upíru Nefetovců se samotným 
Nefet Mutem. 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 minimální cenu 500 Kč, ostatní děti platily komerční cenu. 
Obou turnusů se zúčastnilo 29 dětí, z nichž 16 bylo doporučeno od výše zmíně-
ných organizací. Ačkoliv počasí bylo jednou tropické a podruhé velmi deštivé, 
oba tábory se povedly a věříme, že děti byly spokojené. Chod tábora zajištovali 
kvalifikovaní pracovníci z Cesty integrace, o.p.s.

Adventní neděle
Cesta integrace se připojila ke spolupořádání 4. adventní neděle – 20. 12. 2015. 
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 2016
I pro rok 2016 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 2016 chceme zrealizovat opět další běhy příměstských 
táborů.

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.

Petra Nyklová

Donátoři:
 Město Říčany
vlastní zdroje



18 19

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 2015 celkem 14 zaměstnanců, konečný stav k 31.12.2015 byl celkem 8 zaměstnanců. 
Dále spolupracovala v průběhu roku formou dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb celkem s 11 za-
městnanci. Rovněž externě 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. 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 ( do 8/2015)
Mgr. Veronika Vojáčková, odborná poradkyně (do 2/2015)
Mgr. Jana Vaníčková, odborná lektorka (do 6/2015)
MgA. Lucie Mecová, odborná lektorka (do 6/2015)
Mgr. Pavlína Pitrová, odborná lektorka (do 6/2015)
Bc. Kateřina Mikulicová, pracovnice v sociálních službách (do 5/2015)
Ing. Viktorie Ryčlová, pracovnice v sociálních službách 
Klára Holadová, pracovnice v sociálních službách ( od 5/2015) 
Mgr. Alena Radová, sociální pracovnice, odborná poradkyně ( od 9/2015)

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 ( do 6/2015)

Externí spolupráce formou dohod o provedení práce na dílčích aktivitách některých služeb:
David Rác, Tereza Zajíčková, Bc. Petr Křivánek, DiS., Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Mgr. Veronika Vítkovská, DiS., Jana Ny-
klová, Petr Frank, Šimon Mareš, Mgr. Veronika Hokeová, Anna Zavadilová. 

HOSPODAŘENÍ
Náklady v členění podle nákladových položek   

v Kč

mzdové náklady 2 449 082

sociální a zdravotní pojištění 775 714

ostatní sociální náklady 12 730

spotřeba materiálu 276 097

literatura 6 412

kancelářské vybavení, nábytek 21 164

drobná elektronika 20 664

kancelářské potřeby 81 063

hygienické, úklidové a zdravotnické potřeby 41 609

sportovní potřeby, ceny do soutěží 30 525

potraviny 14 482

ostatní 60 178

spotřeba energie 103 372

služby celkem 1 025 182

opravy a udržování 2 118

cestovné 30 112

náklady na reprezentaci 5 796

poštovné 4 804

nájemné 279 554

telekomunikační služby 23 000

internet, web, software 39 452

vzdělávání, supervize, konzultace 85 408

ekonomické služby 117 000

právní služby 206 000

propagační materiály 153 425

pojištění 6 419

ostatní služby 72 094

bankovní poplatky 10 341

poskytnuté členské příspěvky 5 420

CELKEM 4 657 938

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 2015 žádné finanční odměny. Náklady na mzdu ředitele, včetně zákonných odvodů za celý 
kalendářní rok 2015 činily celkem 453 216,-Kč.  Náklady hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti a vlastní obecně prospěšné činnosti činily za rok 2015 cel-
kem 4 657 938,49,-Kč. Výnosy hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti, vlastní obecně prospěšné činnosti a hospodářské činnosti činily za rok 2015 celkem 
4 893 289,81,- Kč. 
Hospodářský výsledek činil za rok 2015 celkem 235 351,32,- Kč. 

Výnosy v členění podle zdrojů
 

v Kč

Město Říčany 139 287,00

Město Benešov 45 000,00

Středočeský kraj – Humanitární fond 100 000,00

Středočeský kraj – Fond primární prevence 50 000,00

Středočeský kraj – na poskytování sociálních služeb ( původně dotace MPSV) 1 983 500,00

Ministerstvo spravedlnosti ČR 497 000,00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 178 000,00

Přijaté dary – Československá obchodní banka, a.s. 150 000,00

Přijaté dary – Město Říčany 12 000,00

Přijaté dary – Zdeněk Černovský 36 000,00

Přijaté dary - Zápraží, s.r.o. 11 500,00
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v Kč

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky – přijaté zálohy OPVK 23 606,00

Závazky celkem 23 606,00

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 O 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 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 pří-
mým 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 2016 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

Přijaté dary - ostatní 14 650,00

Tržby z vlastní činnosti 358 048,00

OPVK „Vzdělávání pro zdraví na základních školách“- Evropský sociální fond 1 318 149,76

Úroky 155,05

 CELKEM 4 893 289,81

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni
Společnost nemá k 31.12.2015 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

Pohledávky za poskytnuté zálohy - záloha energie 23 606,00

Pokladna - zůstatek 14 790,00

Bankovní účet - zůstatek 1 014 168,25

Majetek celkem 1 067 564,25

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 0 0
I. (012) 2 0 0

(013) 3 0 0
(014) 4 0 0
(018) 5 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
Součet ř. 2 až 8 9 0 0

II. Pozemky (031) 10 0 0
Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 0 0
Stavby (021) 12 0 0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 0 0
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0

20 0 0
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0
Půjčky organizačním složkám (066) 24 0 0
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 0 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0

28 0 0

Dne:  29.02.2016                 Razítko:                          Osoba oprávněná k podpisu:

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2015
(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

Cesta integrace, o.p.s.  
IČO Masarykovo nám.6 /17

26619032 Říčany
25101

A K T I V A
a

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Součet ř. 10 až 19

1

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 21 až 27



22 23

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

Oprávky k softwaru (073) 30 0 0
Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku (078) 32 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám (081) 34 0 0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 0 0
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
40 0 0

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 2 135 1 068
I. Materiál na skladě (112) 42 0 0

Materiál na cestě (119) 43 0 0
Nedokončená výroba (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
Výrobky (123) 46 0 0
Zvířata (124) 47 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0
Zboží na cestě (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

51 0 0
II. Odběratelé (311) 52 0 0

Směnky k inkasu (312) 53 0 0
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 15 39
Ostatní pohledávky (315) 56 0 0
Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0
Daň z příjmů (341) 59 0 0
Ostatní přímé daně (342) 60 0 0
Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

2

Součet ř. 42 až 50

Zásoby

Pohledávky

a

Součet ř. 29 až 39

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2
II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 0

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0
Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0
Jiné pohledávky (378) 68 0 0
Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0
Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

71 15 39
III. Pokladna (211) 72 10 15

Ceniny (213) 73 0 0
Bankovní účty (221) 74 1 305 1 014
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0
Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0
Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0
Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0
Součet ř. 72 až 79 80 1 314 1 029

IV. Náklady příštích období (381) 81 0 0
Příjmy příštích období (385) 82 806 0
Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0
Součet ř. 81 až 83 84 806 0
ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 2 135 1 068
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 8 541 4 270

3

Jiná aktiva 
celkem

a

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Pohledávky
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 809 1 044
1. Vlastní jmění (901) 87 0 0

Jmění Fondy (911) 88 0 0
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků (921) 89 0 0
Součet ř. 87 až 89 90 0 0

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X 235
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 192 X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 617 809
Součet ř. 91 až 93 94 809 1 044

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 1 327 24
1. Rezervy (941) 96 0 0
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 0 0

Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
Závazky z pronájmu (954) 99 0 0
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0
Součet ř. 97 až 103 104 0 0

3. Dodavatelé (321) 105 0 0
Směnky k úhradě (322) 106 0 0
Přijaté zálohy (324) 107 1 327 0
Ostatní závazky (325) 108 0 0
Zaměstnanci (331) 109 0 0
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 0 0
Daň z příjmů (341) 112 0 0
Ostatní přímé daně (342) 113 0 0
Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0
Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118 0 0
Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 0 0
Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0
Jiné závazky (379) 121 0 0
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0
Eskontní úvěry (232) 123 0 0
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0
Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0
Dohadné účty pasivní (389) 126 0 24
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
Součet ř.105 až 127 128 1 327 24

5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
Výnosy příštích období (384) 130 0 0
Kursové rozdíly pasivní (387) 131 0 0
Součet ř. 129 až 131 132 0 0
ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 2 135 1 068
Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 8 542 4 270

Jiná pasiva

4

P A S I V A 
c

Výsledek 
hospodaření

Dlouhodobé 
závazky 

Krátkodobé 
závazky 

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

379 0 0 379
501 1 276 0 0 276
502 2 103 0 0 103
503 3 0 0 0 0
504 4 0 0 0 0

1 025 0 0 1 025
511 5 2 0 0 2
512 6 30 0 0 30
513 7 6 0 0 6
518 8 987 0 0 987

3 238 0 0 3 238
521 9 2 449 0 0 2 449
524 10 776 0 0 776
525 11 0 0 0 0
527 12 13 0 0 13
528 13 0 0 0 0

0 0 0 0
531 14 0 0 0 0
532 15 0 0 0 0
538 16 0 0 0 0

10 0 0 10
541 17 0 0 0 0
542 18 0 0 0 0
543 19 0 0 0 0
544 20 0 0 0 0
545 21 0 0 0 0
546 22 0 0 0 0
548 23 0 0 0 0
549 24 10 0 0 10

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2015
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

Cesta integrace, o.p.s.  
IČO Masarykovo nám.6 /17

26619032 Říčany
25101

Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží
II. Služby celkem

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále

1

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky 

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody
Jiné ostatní náklady
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hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 0 0 0

551 25 0 0 0 0

552 26 0 0 0 0
553 27 0 0 0 0
554 28 0 0 0 0
556 29 0 0 0 0
559 30 0 0 0 0

5 0 0 5

581 31 0 0 0 0
582 32 5 0 0 5

0 0 0 0
595 33 0 0 0 0

4 658 0 0 4 658

322 36 0 358
601 1 0 0 0 0
602 2 322 36 0 358
604 3 0 0 0 0

0 0 0 0
611 4 0 0 0 0
612 5 0 0 0 0
613 6 0 0 0 0
614 7 0 0 0 0

0 0 0 0
621 8 0 0 0 0
622 9 0 0 0 0
623 10 0 0 0 0
624 11 0 0 0 0

0 0 0 0
641 12 0 0 0 0
642 13 0 0 0 0
643 14 0 0 0 0
644 15 0 0 0 0
645 16 0 0 0 0
648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0
649 18 0 0 0 0

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

2

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Změna stavu zásob výrobků

Změna stavu zvířat

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Poskytnuté členské příspěvky      
VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Změna stavu zásob nedokončené výroby

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Změna stavu zásob polotovarů

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Tvorba opravných položek

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

B. VÝNOSY

Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti

III. Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 0 0 0

652 19 0 0 0 0
653 20 0 0 0 0
654 21 0 0 0 0
655 22 0 0 0 0
656 23 0 0 0 0
657 24 0 0 0 0
659 25 0 0 0 0

224 0 0 224

681 26 0 0 0 0
682 27 224 0 0 224
684 28 0 0 0 0

4 311 0 0 4 311
691 29 4 311 0 0 4 311

4 857 36 0 4 893
199 36 0 235

591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0
199 36 0 235

999 28 944 180 0 29 124

Dne:  29.02.2016                      Razítko:                                 Osoba oprávněná k podpisu:

Číslo 
účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnosti

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zúčtování opravných položek
VI. Přijaté příspěvky celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky
VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM
Kontrolní číslo

3



28 29



30 31



32 33

PRAXE V NAŠICH SLUŽBÁCH
S jakými příběhy se v praxi Občanské poradny například setkáváme?
„Dvaačtyřicetiletý muž, otec dvou dětí, se rozvedl a odešel ze společné domácnosti s bývalou ženou. Měl malý byt a o ten nakonec přišel, poněvadž neplatil nájem-
né. Žil totiž po rozvodu tak, jako když byl ženatý. Nikde nebyl schopný vydržet v práci, dost popíjel a jediným rozdílem bylo to, že už nemohl žít na úkor manželky. 
Musel se přihlásit na městský úřad, kvůli způsobu života nedosáhl na žádnou formu podpory v nouzi. A tak si našel po létech odloučení cestu k matce a otci do jejich 
rodinného domku. Spokojil se s dvěma místnostmi v podkroví. Na bydlení nepřispíval, výživné na děti dlužil několik let a byl za to i trestně stíhaný. Jeho zadlužení 
stále narůstalo. Když otec zemřel, vzdal se dědictví, aby kvůli dluhům a exekucím neohrozil matku a sestru, která zdědila polovinu domku. Muž stále neměl zájem 
najít si práci, žil a pil z důchodu matky a jejích úspor až do té doby, než se prameny vyschly. Pak začalo ponižování, psychické týrání, vyhrožování, cestu do domku 
si našli první exekutoři, nezvaní kamarádi a policejní hlídky. Syn matku doslova vydíral, požadoval hotové peníze na uhlí, na elektřinu, nikdy však nic nezaplatil a 
peníze utratil. Vyhrožoval matce, že když nebude platit, že je vystěhují. A matka vždy našla několik stokorun. Tehdy se poprvé jeho sestra – spolumajitelka domku, 
obrátila na občanskou poradnu. Jednou z rad bylo to, aby matka nedávala synovi hotové peníze, ale aby uhlí třeba sama zaplatila uhlířům. Trvalo několik krutých 
měsíců, než se dceři podařilo matku přesvědčit, že její povinností není pečovat o syna do šedesáti let a že by svůj život mohla dožít v klidu a bezpečí. Zajistila pro ni 
místo v domě s pečovatelskou službou a příběh má už jeden dobrý konec. Zatím jen jeden. Klientka totiž přišla řešit další díl, tentokrát na téma záchrany domku 
před devastací a vybydlením, ve kterém nyní sám žije její bratr a o nic se nedokáže postarat. Kvůli tomu se ani nezdařilo domek prodat. Klientka si z poradny proto 
odnesla informace o možnostech podání trestního stíhání pro podvody, pro majetkovou trestnou činnost a pro nebezpečné vyhrožování. Získala také informace o 
možnostech řešení v občanskoprávní rovině, která by zajistila vyklizení domku, jeho prodej a odstupné pro bratra. Matka však o takovém řešení a konci mamahote-
lu, případně vyplacení syna z něho, nechce ani slyšet. Ještě prý není tak zle…“.  

„Poradnu navštívil klient, který žádal poradce o pomoc ve věci úpravy poměrů k jeho nezletilým dětem. V současné době je rozvedený, děti žijí u bývalé manželky. Ta 
se s dětmi odstěhovala ze společné domácnosti. Děti u matky neprospívají. Samy chtějí být s otcem. 
Poradce otci doporučil kontaktovat odbor péče o dítě na příslušném sociálním odboru, a informovat odpovědného pracovníka o současné situaci v rodině. Dále 
byl otci poskytnut vzor návrhu k soudu na změnu úpravy poměrů k nezletilým dětem a otec byl současně informován o průběhu soudního řízení a o svých právech 
a povinnostech.“

„Poradnu navštívila klientka, která je v současné době na rodičovské dovolené. Je samoživitelka. Otec dětí neplatí výživné. Matka má již z doby před narozením dětí 
dluhy. V současné době je situace již neúnosná a matka potřebuje situaci řešit.
Klientce bylo doporučeno být v kontaktu s věřiteli a požádat o splátkový kalendář. Pokud by situace byla stále neúnosná, byla klientka upozorněna na možnost 
řešit svou životní krizi osobním bankrotem. Klientce byly sděleny základní podmínky, které musí žadatel o oddlužení splňovat a zároveň jí byly sděleny informace, 
jak oddlužení probíhá.“

„Za dobrotu na žebrotu, tak hodnotil klient v poradně pomoc kamarádovi, který přišel o práci a neměl v tu dobu kde bydlet. Pomohl mu najít práci v lese, poskytl 
ubytování. Znali se dobře, nebyl problém se vzájemnou důvěrou. Proto klient kamarádovi dovolil občas užívat jeho osobní automobil. Měl dva, ale jeden byl odsta-
vený, protože neměl povinné ručení odpovědnosti. Kamarád to věděl. Ale jednoho večera, když potřeboval dojet pro cigarety k benzinové stanici, vyjel právě s tím 
nepojištěným. Na nedaleké křižovatce nedal přednost cyklistovi, srazil ho a způsobil mu několik zranění. Dopravní policie vše vyšetřila, trestně stíhala kamaráda 
a soud ho odsoudil a rozhodl o náhradě škody. Majitel vozidla se bránil trestním oznámením, že se stal obětí trestného činu neoprávněné užití motorového vozidla 
a argumentoval tím, že kamarád dobře věděl, že auto nesmí na silnici. Podáním se však policie vůbec nezabývala. Vzhledem k tomu, že vozidlo nebylo pojištěné 
povinným ručením, plnila poškozenému Česká kancelář pojistitelů a vyplatil cyklistovi téměř 20 tisíc korun. A současně vyzvala vinného řidiče, aby jí plnění uhradil. 
Kamarád majitele tak ale neučinil a po čase se odstěhoval. Když odcházel, tvrdil, že všechno kolem oné nehody s cyklistou je vyřízené. Proto se na majitele nepojiš-
těného vozidla obrátila Česká kancelář pojistitelů a žalovala ho o zaplacení kamarádova dluhu. Přišel se do poradny poradit o možnostech řešení. A tak při zahájení 
vyjednávání s věřitelem okamžitě a kvalifikovaně podal trestní oznámení pro trestný čin podvodu a současně se jako poškozený domáhal náhrady vzniklé škody“. 

S jakými příběhy se v praxi Klubu Cesta například setkáváme?
„Vláďa občas „zajde do klubu“, hlavně, když je venku zima.  Rád hraje počítačové hry, hlavně střílečky, ale to „mladší v klubu“ teď nesmí. Respektuje pravidlo, vezme 
pro tentokrát zavděk alespoň stolním fotbálkem, pak si jde s ostatními „zaskákat“. Účastní se rád akcí klubu hlavně „Přespávačky“, kdy se na klubu hrají různé hry, 
promítá se film na přání a spí se v prostorách klubu. Posledně nám dokonce pomáhal, při jedné z akcí natírat poničený plot, bavili jsme se při tom „o životě“. Tenkrát 
jsem spolu s Vláďou řešili, že se popral ve třídě se spolužákem. Zkoumali jsme společně, kvůli čemu k tomu došlo. Šlo to udělat jinak? Vláďa byl přesvědčený, že ne“. 

„Hanu potkáváme, když chodíme takzvaně v „terénu“ a občas si s ní píšeme na facebooku, do klubu vůbec nechodí, je to podle ní pro děcka, je na ní vidět, že si 
prochází těžkým obdobím trochu jsme se o tom s ní bavili, tehdy sháněla práci a když jsme se viděli, tak většinou zrovna pila, snažil jsme se jí povzbudit, víme, že to 
nemá úplně lehký. Včera jsem narazil na facebooku náhodou na její status, zdá se, že se situace obrátila k lepšímu alespoň s tou prací“.

„Adéla chodí do klubu hlavně za kámošema. Teď, „řeší“, že jí nebaví škola, co si vybrala, nejsou tam prý moc „dobrý lidi“ chtěla by přestoupit. Bavili jsme se, jak na 
to, tak uvidíme…“.

Příklad našich programů primární prevence pro žáky v rámci Centra primárních programů
Program o bezpečí na facebooku
„Centrum primárních programů nabízí školám nejrůznější primárně preventivní programy. Dnes, v době nadužívání elektroniky a internetu, je v kurzu program 
bezpečně po virtuálním světě, který je primárně určen dětem z 5. tříd.
Naše programy vedeme jinak než je ve výuce běžně zvykem. Děti nesedí v lavicích, ale pracujeme s nimi v komunitním kruhu, což je velice přínosné hlavně v oblasti 
komunikace. Program začíná úvodní otázkou, jaký by měl člověk být, aby byl tvým kamarádem, kde má každý žák možnost, vyjádřit svůj názor. A jaký by tedy měl 
být? 
Měl by podpořit, pomoc, neměl by lhát, měla by s ním být legrace, měl by být hodný, upřímný, neměl by pomlouvat, neprozradí tajemství......
Po úvodní otázce probíhá diskuze o internetu. Na jakých sociálních sítí mají žáci profil, jaké informace o sobě sdělují a společně se s dětmi bavíme o tom, jak bez-
pečně fungovat v internetovém prostředí, což si žáci dále upevňují v následujících částech programu. 
Aby žáci jen neseděli a nediskutovali, mají v další části možnost vytvořit ve skupině facebookový profil jimi vymyšleného člověka, který prezentují ostatním spolu-
žákům. Na základě této prezentace se s dětmi bavíme o tom, jaké informace (včetně fotek) je bezpečné sdílet s ostatními uživateli na sociální síti a jak je možné 
si profil zabezpečit. Poslední aktivitou bloku je hra Přidej si kamaráda. Žáci dostanou obálku s profilem nějakého uživatele sociální sítě, kde jsou o něm napsané 
různé informace. Žáci si přečtou profil a podle informací, se rozhodnou, jestli by si ho přidali do svých přátel. Když jsou všichni žáci rozhodnutí, čteme jim postupně 
jednotlivé profily a děti se mohou vyjádřit, jestli by si dotyčného přidali nebo ne, a z jakých důvodů (nejčastěji se rozhodují podle zájmů a věku). Poté odkryjeme 
pravý profil daného člověka a znovu mohou děti debatovat, jestli by si i přes zjištění pravého profilu, člověka přidali nebo ne. Všechny do jednoho překvapí, že lidé 
mohou na sociálních sítích lhát a že je těžké odhalit, kdo se doopravdy skrývá na druhé straně.  A kdo je kyber kamarád? Může splňovat všechno, jenom otazníkem 
je důvěra, nelže mi a nejsme spolu, venku“.
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Donátoři 

Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost     

Ministerstvo spravedlnosti ČR     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

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

 

Město Říčany        Město Benešov

Poděkování zaměstnancům a externistům
Mgr. Markéta Hubínková, DiS., Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Mgr. Barbora Kölblová, JUDr. Pavla Gajdošová, 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, Klára Holadová, Mgr. Alena Radová,  David Rác, Tereza Zajíčková, Bc. Petr 
Křivánek, DiS., Jana Nyklová, Petr Frank, Šimon Mareš, Mgr. Veronika Hokejová, Anna Zavadilová.

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, , Fantasy ochod.cz, 
Balónky s.r.o., Zuriel s.r.o., www.smart-filter.com s.r.o., Albi Česká republika, a.s., Lacasport - Vladimír Lacina, Western-chilli, 
Author 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 Ond-
řejov, Základní škola Světice, Základní škola Říčany, Bezručova, Základní škola Mukařov, ZŠ Magic Hill, ZŠ U Říčanského lesa.

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, TV Barrandov, Průhonicko, Zpravodaj Neveklovska, 
Sázavské listy, Votické noviny, Senohrabská hláska, Týnecké listy.

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, Bc. Irena Ratajová, DiS., Eva Čeřovská, Mgr. Blanka Spolková, Helena Brambo-
rová, Daniel Kvasnička, Hynek Kašpar, PhDr. Dana Rabiňáková, Mgr. Petr Steklý, Bc. Tomáš Žák, Mgr. Martina Zikmundová, Mgr. 
Pavlína Gabrhelíková, Ph.D., Ing. Hana Jarošová, Jitka Bahenská, Pavlína Filková, Mgr. Ludmila Třeštíková, Matěj Kvasnička, 
Šimon Kvasnička, Ing. Jarmila Voráčková, Ing. Jaroslav Černý, MBA, Václav Řezáč, 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, Ing. 
Miroslav Polách, Karel Říha, Prokop Síkora, Petr Hněvsa, Helena Vlnařová.
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CESTA INTEGRACE V MÉDIÍCH
Ukázky vybraných informačních či odborných příspěvků Cesty integrace v regionálních novinách v roce 2015. 
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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 2049/9, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 541 
Email: klubcesta@cestaintegrace.cz

Dopravní výchova
Pracoviště: Na Obci 2049/9, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 540              
Email: dopravnivychova@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 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 KDE NÁS NAJDETE
Cesta integrace, o.p.s. 
má pracoviště 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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