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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  

 

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         

 

 

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  

 

 

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 

 

mailto:info@cestaintegrace.cz
mailto:klubcesta@cestaintegrace.cz
mailto:centrumprevence@cestaintegrace.cz
mailto:poradnaricany@cestaintegrace.cz
mailto:poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
mailto:poradnabenesov@cestaintegrace.cz
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 
Uplynulý rok byl v Cestě integrace velmi akční.  Kromě poskytování stávajících sociálních a preventivně vzdělávacích služeb v potřebné kvalitě 

jsme se zaměřili na rozvoj v oblasti fundraisingu a prezentace společnosti, na kterém jsme spolupracovali s externím školitelem díky finanční 

podpoře Fóra dárců. V rámci komunitní spolupráce jsme se aktivně zapojili do plánování rozvoje sociálních služeb na Říčansku, včetně souvise-

jícího vzdělávacího procesu. V červnu jsme uspořádali pro školy novou akci Den záchranářů ve spolupráci s městem Říčany a složkami Integro-

vaného záchranného systému, akce měla velký úspěch.   

V Klubu Cesta došlo díky podpoře O2 k oživení prostranství před vchodem. Tým se intenzivně připravoval na rozvojový audit kvality služeb 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v rámci České asociace streetwork.  Přivítali jsme v rámci mezinárodní výměny zkušeností v klubu 

také sociální pracovníky z Polska, kteří spolupracují s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany.  

Občanská poradna získala akreditaci od Ministerstva spravedlnosti ČR na služby v oblasti oddlužení a obhájila projekt za podpory OP Zaměst-

nanost „Cesta z dluhů na Říčansku“, který se specializuje na dluhové poradenství, finanční gramotnost a zmiňované služby v oblasti podávání 

návrhů na oddlužení.  

Centrum primárních programů kromě jiného obhájilo projekt u Ministerstva zdravotnictví ČR a zrealizovalo programy ve školách na aktuální 

palčivé téma kyberšikany a v závěru roku se k tomuto tématu podílelo na odborné konferenci pro odborníky a školy v regionu, včetně souvise-

jící výtvarné soutěže. 

Cesta integrace také obhájila projekt v rámci podpory OP Zaměstnanost „Příměstské tábory pro rodiny s dětmi na Říčansku“, a mohla za do-

stupných podmínek uspořádat tři zcela naplněné turnusy. 

Na podzim jsme díky podpoře projektu „Dostupnost  sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku“ z Integrovaného regionálního operačního 

programu mohli zakoupit automobil a další pomůcky do organizace a být tak mobilnější a dostupnější se svými službami po regionu.  

Navzdory různým pravidlům, omezením a časově náročné administraci dotací, která se za uplynulý rok rapidně navýšila a mnohdy zbývá méně 

lidských kapacit v týmu na rozvoj, je naštěstí stále dost aktivních kolegyň a kolegů, kteří pomáhají Cestě integrace růst dopředu.  Především 

těm patří velký dík a samozřejmě také všem podporovatelům a donátorům, bez kterých bychom rovněž nemohli fungovat. Těším se na další 

společný rok plný odpovědné spolupráce, výsledků, energie, nových výzev, očekávání, ale hlavně spokojených klientů našich služeb.  

 

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 Ko-

munitního 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 domácí-

ho 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 zdravotnic-

tví ČR. Realizace projektu „Sami sebou“ Klubu Cesta za podpory Nadace Jistota Komerční banky. Přechod na nový režim pro poskytování soci-

álních 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“.  

2018: Zahájení realizace projektů z OPZ v rámci MAS— Příměstské tábory pro rodiny s dětmi na Říčansku, Cesta z dluhů na Říčansku. Získání 

akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR na služby v oblasti oddlužení.      
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

 

 

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 po-

skytování 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 zveřej-

něna 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 nebu-

de 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, Mni-

chovicích 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 posky-

tuje za úplatu partnerům k užívání.  V roce 2018 rovněž Cesta integrace nabízela službu  „Mediační centrum“, její tým se však zaměřil přede-

vším na osobní rozvoj pro práci s klienty. Probační a resocializační program pro mládež v roce 2018 neprobíhal. Všechny své činnosti dělá spo-

lečnost v rámci hlavní činnosti, doplňkovou činnost neposkytuje.  

Všechny realizované sociální služby byly financované v rámci tzv. vyrovnávací platby a měly kromě registrace i pověření k poskytování sociál-

ních 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.  



 

 8 

„Pomáháme najít cestu, abyste nezabloudili v zákonech,  

právech a povinnostech“. 

Charakteristika 
Občanská poradna je místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci. Poskytujeme odborné sociální a právní poradenství všem 

osobám starším 15let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, nebo jim tato situace hrozí. 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 situa-

ce. Naši klienti často nedokáží vyjádřit své potřeby a zároveň hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna své služby poskytuje v Říčanech, 

Benešově a Mnichovicích.  

 

Nabízené služby 
 

Odborné sociální poradenství (registrace sociálních služeb na Krajském úřadu Středočeského kraje) 

Komplexní psychosociální a právní podpora klientů v nepříznivé životní situaci. Klientovi jsou podány právní 

informace o možnostech řešení dané situace. Poradci s právním či sociálně-právním vzděláním pomáhají klientovi zorientovat se 

v problematice a posílit klienta natolik, aby byl schopen na základě zjištěných informací sám začít řešit svou situaci. Mezi nejčastěji řešená 

témata patří rodinné právo (rozvod, svěření dětí do péče, vypořádání společného jmění manželů). Dále řeší poradci finanční a dluhová témata, 

majetkoprávní záležitosti (informace k sepisování smluv, řešení sousedských problémů, vypořádání spoluvlastnictví), oblast dědictví, pracovně-

právní 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) 

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní trestné 

činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody a získání peněžité 

pomoci. Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytneme pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím 

vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod. Poradci poskytují informace k podání 

trestního oznámení, informují zájemce o jejich postavení, právech a povinnostech v určitých fázích trestního řízení. Dále ve vybraných přípa-

dech nabízíme podporu poškozených ve formě důvěrníka či zmocněnce. 

 

 

Dluhová poradna – Cesta z dluhů na Říčansku (akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR) 

Pro všechny, kteří řeší, či jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a 

potřebují poradit, jak své problémy začít řešit, a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. Nabízíme pomoc s 

vyhodnocením celé dluhové situace, s mapováním dluhů, se sepsáním návrhu na oddlužení. Pomůžeme se všemi fázemi přípravy návrhu na 

oddlužení, až po jeho elektronické podání k soudu. Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního progra-

mu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s. 
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Vývoj v roce 2018 
 

Rok 2018 byl pro poradnu dalším z úspěšných let. V tomto roce jsme získali akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR na dluhovou poradnu a 

byli úspěšní nejenom s projektem Cesta z dluhů na Říčansku z  OPZ. Počet nových klientů je stabilní a zaznamenali jsme více opakovaných kon-

zultací ke komplexnímu řešení problému a více hodin přímé práce s klienty. Počet klientů je obdobný i v oblasti domácího násilí a trestných 

činů, čímž se ukazuje potřebnost tohoto druhu poradenství. Téma dluhy, finance a exekuce nabylo větších rozměrů a s klienty pracujeme dlou-

hodobě, byly podány i návrhy na oddlužení. Podařilo se udržet stabilní pracovní tým a rozšířit otevírací dobu v poradně v Benešově i Říčanech. 

Byly vytvořeny nové obecné letáky o poskytovaných službách nejenom pro místní spolupracující subjekty – Policie ČR, sociální odbory měst-

ských úřadů, nemocnice, informační centra apod. a byly vytvořeny 3 nové odborné letáky v tématu dluhy, exekuce a oddlužení. Naši poradci 

prošli několika specializovanými kurzy tak, aby byli vybaveni nejnovějšími informacemi vycházejícími z platné legislativy. V pravidelných interva-

lech Občanská poradna zveřejňovala informace o své činnosti v místních regionálních novinách a zrealizovala novou rubriku na facebooku „Pár 

šikovných rad od právníka, aneb neznalost zákona neomlouvá.“  

Statistické informace 

 

 

 

 

 

 
 

Výhledy pro rok 2019 
 
Pro rok 2019 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 (popřípadě rozšířit tým) a neustále se 

zdokonalovat z různých odvětví práva. Jedním z velkých cílů je také rozjet dluhovou poradnu „Cesta z dluhů“ za pomoci grantů z OPZ na Bene-

šovsku a v Praze (Uhříněves). Projekt by řešil pomoc ohroženým skupinám osob z řad samoživitelů, osob dlouhodobě či opakovaně nezaměst-

naných, osob ohrožených předlužeností apod. V rámci projektu by byla otevřena poradna zaměřená na dluhové poradenství, právní a finanční 

gramotnost, vytvořili bychom odborné letáky a specializované webové stránky.  

Nadále se 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 

 

 

  OP 
Říčany 

OP  
Benešov 

OP  
Mnichovice 

CELKEM 

Počet 
uživatelů 

188 155 33 376 

Počet konzultací  
v poradně 291 275 56 622 

Počet intervencí 501 427 84 1012 
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„Na cestě s dětmi a mladými lidmi .“ 

Charakteristika 
NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu s dětmi a mladými lidmi ve věku 7 až 26 let, doprovázíme je na 
cestě dospíváním a sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc, podporu, ale i zábavu.  
Klub je určen těm, kteří žijí nebo chodí do školy v Říčanech a okolí a patří obvykle 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 s OSPOD; 
experimentují s alkoholem, cigaretami a drogami jako THC, pervitin, LSD, atd.; nechtějí nebo nemohou najít práci. Popří-
padě i ty, kteří chtějí zázemí a mít možnost trávit čas se svými vrstevníky.  
Služba funguje na principech: Férovost, vzájemný respekt, důvěra (a důvěrnost), dobrovolnost. 

 

Nabízené služby 
 

NZDM Klub Cesta poskytuje dětem a mládeži zázemí v rámci pravidelných otevíracích 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 2018 
Služba byla poskytován v roce 2018  ambulantně i v terénu. Největší zájem o služby byl od dětí  11-15 let, resp. 7-19 let.  

 
Práce s dětmi a mládeží v klubu 
Za hlavní prvky práce v Klubu Cesta byla v uplynulém období zejména práce s klubovou normou a tématy jako vzájemný respekt ohleduplnost, 
otevřená komunikace, respekt k odlišnostem, rozvíjení empatie, rasismus, nesnášenlivost.  

 
Terénní forma 
Oslovování probíhalo na hřištích, v parcích a ve veřejném prostoru. Terén fungoval jako prodloužená ruka klubu – zvaní do klubu, na akce, 
kontakt s dětmi nad rámec otvíracích hodin klubu, oslovování dětí, kteří z nějakého důvodu nechtějí využívat ambulantní formu – klub. 
Ve spolupráci s 2. ZŠ Bezručova ( do června) a 4.ZŠ Nerudova jsme realizovali kontaktní práci s dětmi a mládeží v prostorách škol a jejím okolí. 
Kontaktování cílové skupiny probíhalo v rámci terénní formy, také již tradičně přes facebook a chat.  
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Akce s Klubem Cesta 
  
V květnu proběhl v Říčaneh na Masarykově náměstí 3. ročník akce pro veřejnost Klub i v ulicích. Akce měla dvě části,  dopoled-
ní pro žáky říčanských škol zaměřenou na prevenci vzniku závislosti na tabáku v návaznosti na Světový den bez tabáku. Odpo-
lední část byla zaměřena na širší veřejnost a zájemce z řad dětí a mládeže o službu nízkoprahového klubu. 
Součástí happeningu byl turnaj ve stolním fotbale, soutěž o krásnou placku vyrobenou na místě, airbrush tetování, obří bubli-
fuk pro nejmenší a dílna djingu se soutěží.  
V září se uskutečnila v rámci  týdne nízkoprahů propagační akce na říčanském nádraží. 
 
V rámci projektu “Volnočasový program s Klubem Cesta v roce 2018” realizovaném s podporou MŠMT se v zařízení  realizova-
li stěžejní volnočasové aktivity: „Fotbálek venku“, „Kroužek ve stolním fotbálku“ a účast na akci „Street food festival“. Pořádání 
akce „S Cestou na nádraží“ v rámci fotbálku venku a jako součást celostátního  týdne nízkoprahových služeb.  Součástí projektu 
byla i celá řada kreativních a výtvarných aktivit, a také hudební workhshop na akci na náměstí. Klienti získali nové dovednosti 
ve stolním fotbálku. Zkusil spoustu nových aktivit a her, zapojili se do dění v klubu a klubových akcích. Tímto projektem se nám 
podařilo oslovit přes 70 dětí a mladých lidí z Říčan a okolí. 
 
 

Statistické informace 

 

 

 

 

 

 

Výhledy pro rok 2019 
 
Oblasti zvyšování kvality: NZDM Klub Cesta projde  auditem ČAS, zavedeme v rámci finanční gramotnosti klientů v klubu cesťáky - klubovou 

měnu. V souvislosti se zavedením evidenčního systému PEPA  dojde ke zvýšení efektivity individuální práce a jejího vykazovaní. 
 

Organizace přímé práce: budou revidovány kompetence, vedení kubu a terén. Zatraktivníme prostory klubu díky realizaci projektu  Zelené 0ázy.  

V oblasti spolupráce:  pozveme OSPOD na akce klubu a zapojíme se do akcí OSPOD—účastníme se skupiny Sociální ochrany dětí a skupiny stře-

dočeských nízkoprahů PRACKA a pražského Nzdm ŽUPAN. Nadále budeme spolupracovat v rámci Komunitního plánování sociálních služeb na 

Říčansku- členství v pracovní skupině děti a mládež. 
 

 
Donátoři 

počet uživatelů  143  

 počet intervencí 
854  
(klub 672, terén 182) 

 počet kontaktů 
 1605 
(klub 1288, terén 317) 
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„Smysl má prevence, která pracuje s třídními kolektivy                          

dlouhodobou a ucelenou formou.“ 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 
 

Charakteristika 
Naším cílem a posláním je poskytovat programy a aktivity pro třídní kolektivy, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování (šikana a 
kyberšikany, experimentování a užívání legálních a nelegálních drog, rizikové sexuální chování apod. ). Přispívají k větší informovanosti, preven-
ci 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 kladli a odpovídali na nejrůz-
nější 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.   
 

 

Nabízené služby 
 

Dlouhodobé programy primární prevence  
I. stupeň – necertifikované programy 
II. stupeň -  certifikovaný program dle MŠMT  
 

Každé pololetí školního roku se ve třídě realizuje zpravidla jeden až dva programy v rozsahu dvě vyučovací hodiny. Celkem třída absolvuje 6 – 8 
hodin prevence 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.   II. stupeň má programy certifikované dle MŠMT. 
 
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 netol ismus a závislost na sociálních sítích  

 dětství , dospívání , partnerství  a sexual ita, ideál  krásy, poruchy pří jmu 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 riz ikové sporty  
 
V rámci CPP je realizováno taktéž odborné sociální poradenství zaměřené na rizikové jevy u dětí a mládeže.  
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Vývoj v roce 2018 
Rok 2018 byl pro tento projekt méně úspěšný, než v loňských letech. Bylo to dáno především minimální finanční podporou škol v dotačním 
řízení Středočeského kraje na podporu primární prevence. Většina škol bohužel nemá ve svých rozpočtech finance vyhrazenou pouze na pre-
venci. Počet dětí i programů je však stabilní a dokonce oproti roku 2017 mírně vzrostl. Na začátku roku jsme školám pomáhali s podáním žá-
dosti na podporu primární prevence v dotačním řízení Středočeského kraje. Velká část projektů nebyla podpořena pro nedostatečnou finanční 
alokaci na kraji. I přes to všechno, školy prevenci chtějí a 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.  
 
Pro rok 2018 jsme získali dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu programů zaměřených na bezpečný in-
ternet „Naše pravidla on-line světa“, v rámci tohoto projektu proběhla výtvarná soutěž a na konci roku ve spolupráci 
s dalšími partnery úspěšná konference (Ne)bezpečný internet. 
 
V rámci veškerých programů jsme spolupracovali celkem se 16 školami na Praze-východ a Benešovku. Jedná se jak o velké školy (např. ZŠ U 
Říčanského lesa, ZŠ Mnichovice, ZŠ Strančice, ZŠ Velké Popovice, ZŠ Týnec nad Sázavou apod., tak i o menší školy pouze s prvním stupněm (ZŠ 
Mirošovice, ZŠ Kostelec u Křížků, ZŠ Senohraby apod.). Školy s námi konzultují některé své problémy ve třídách, obracejí se k nám jako 
k odborníkům s žádosti o pomoc či při doporučení na selektivní prevenci.  
 

 
V rámci roku 2018 jsme se účastnili odborných seminářů a konferencí. V rámci konference primární prevence Středočeského kraje „Zažít pre-
veci“ jsme se účastnili také na pozici přednášejících. Aktivně se účastníme komunitního plánování sociálních služeb, jsme členem Komise pro 
sociálně právní ochranu dětí a projektu MAP. 
 

Statistické informace 

 

 

 

 

 
Výhledy pro rok 2019 
Cílem je neustále zdokonalovat či rozšiřovat naší nabídku programů, čerpat nové informace v tématech, být stále aktuální. Nadále chceme 
rozšiřovat naše vzdělávání - lektorka CPP v roce 2018 dokončila dlouhodobý kurz na lektora primární prevence. Lektorský tým se bude vzdělá-
vat v tématech internetové bezpečnosti, šikany, legálních drog, jiných závislostech. Velkým úkol pro rok 2019 je projít novou certifikací progra-
mů od MŠMT, certifikovat také programy na 1. stupni ZŠ. Nadále chceme rozvíjet spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, účast-
nit se setkávání školních metodiků prevence, krajských skupin primární prevence. Chceme udržet programy primární prevence v podobném 
rozsahu, dále motivovat školy k podávání žádostí o dotace  k realizaci preventivních programů na jejich škole. Udržovat se školami dobrou spo-
lupráci a za jejich pomoci vytvářet nové a kvalitní programy ve prospěch žáků i učebních osnov. Finanční spoluúčast školy je nevyhnutelná. 

 
Donátoři 

Rok 2018 
DPP 
II. stupeň 

DPP 
I. stupeň 

IS 
  

MZ kyberšikana 

Počet škol 11 10 6 5 

Počet tříd 73 80 34 20 

Počet programů 162 152 34 20 

Počet žáků 1602 1583 685 410 



 

 14 

„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 ori-
entovat se v dopravních situacích, znát dopravní předpisy, značky a křižovatky.“  

DOPRAVNÍ VÝCHOVA A PREVENCE ÚRAZŮ 
 

Charakteristika 
Cesta integrace organizuje výuku dopravní výchovy pro žáky 1. – 4. třídy 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 cho-
vat 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 za-
půjčuje 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 42 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 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 za použití pracovních sešitů Ferda v autoškole (BESIP) a aplikace Záchranný kruh. Výuka z velké části 
zakomponovaná pro programy dlouhodobé primární prevence. 
 
Výuka dopravní výchovy pro MŠ 
Výuka v rozsahu 2 vyučovací 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 2018 aktivně nabízena.  

 
Prevence úrazů a první  pomoc na školách  

Cílem programů bylo děti nejenom teoretickou, ale i praktickou, hravou a interaktivní formou naučit základní principy a modely prevence úra-
zů, seznámit děti se základním zdravotním ošetřením a první pomocí a diskutovat na téma adrenalin, rizikové sporty a odpovědnost za své 
zdraví. 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. Tyto programy byly v roce 2018 z velké části zakomponovány v programech dlouhodobé primární 
prevence. 
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Vývoj v roce 2018 
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. V roce 2018 byly programy DV, první pomoci, rizikových sportů a adrenalinu v rámci projektu dlouhodobé prevence, což je mno-
hem efektivnější, protože se třídou pracujeme dlouhodobě a uceleně, témata na sebe navazují a rozšiřují se. Výjimku tvoří pouze programy 
dopravní výchovy pro 4. třídy. 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 nabíd-
ce nemáme. Dlouhodobě spolupracujeme pouze s MŠ Pyšely.  
 
Na konci roku 2018 jsme ve spolupráci s BESIP vyhlásili výtvarnou soutěž v tématu „Silnice, to není hřiště, aneb moje pravidla na silnici“. 
V rámci dětských dnů, běžeckých akcí i akcí po veřejnost prezentujeme naše aktivity, připravujeme pro děti preventivní aktivity a rozdáváme 
reflexní materiál pro větší bezpečnost.  
 

Statistické informace 

Dopravní výchova pro 4. třídy ZŠ 

       

 
 

 
Výhledy pro rok 2019 
 

V roce 2019 chceme výuku dopravní a zdravotní výchovy i nadále organizovat a zakomponovat více do dlouhodobého preventivního programu. 
Uvědomujeme si, že vše závisí na finančních možnostech jak školy, tak i výzev v dotačních programech. Cílem je také zajištění financování a 
udržení lektorů. Na konci roku 2018 jsme podali žádost do participativního rozpočtování města Říčan na celkovou úpravu dopravního hřiště 
v Říčanech. Velkým cílem je tento projekt propagovat, oslovovat občany o zapojení a dání hlasu. Dát dopravnímu hřišti novou vizáž a moderni-
zovat ho k lepší výuce nejenom dětí v rámci DV, ale i jako službu veřejnosti. 

 
 
Donátoři 
 

 
Podzim 2018 Jarní část – teorie ve 

škole 
Jarní část – dopravní 
hřiště 

zapojené školy 22 9 22 
počet tříd 45 17 40 
počet dětí 828 316 759 
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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. 2018, Masarykovo náměstí Říčany 
Smyslem celosvětového Dne bez tabáku je poukázat na škodlivost tabákových výrobků na zdraví člověka. Cílem této akce bylo přispět k zamyš-
lení nad důsledky kouření a preventivně působit na širokou veřejnost a především žáky ZŠ. Tato akce se konala již 9. rokem, a byla zaměřena 
na žáky 5. tříd, kteří byli cíleně pozváni v době vyučování na náměstí v Říčanech. Byly zde připraveny informační plakáty, soutěže a také prak-
tické ukázky, kterak cigarety ohrožují zdraví. Žáci měli hojnou možnost dozvědět se a na obrázcích vidět, co všechno užívání tabákových výrob-
ků může způsobit. Žáci se aktivně zapojili i formou soutěžního kvízu. Akce se zúčastnily školy I. ZŠ Říčany, ZŠ Bezručova, ZŠ U Říčanského lesa a 
ZŠ Nerudova, celkem 10 tříd, cca 150 dětí. Součástí akce bylo i celodenní představování klubu Cesta „klub i v ulicích“ na náměstí. Byl zde fotbá-
lek, výroba placek, bublifuk, hudba atd. Akce se konala za podpory města Říčany. 
 
Den bez úrazů – 7. 6. 2018, dětské dopravní hřiště Říčany 
Cesta integrace již 9. rokem pořádala bezpečnostně preventivní program v rámci Týdne bez úrazů. Akce byla zaměřena na žáky 3. tříd říčan-
ských základních škol. Celkem se zapojily 3 školy se 7 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 připra-
vené 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. Akce byla financována dotací od města Říčany a BESIP. 
 
Den záchranářů – 26. 6. 2018, Masarykovo nám. Říčany  
Poslední úterý v červnu patřilo Integrovanému záchrannému systému a také dětem ze škol i veřejnosti.   Na Masarykově náměstí v Říčanech 
byla k vidění stanoviště s vybavením Policie ČR, Městské policie Říčany, Hasičského záchranného sboru ČR ze stanice Říčany, Sboru dobrovol-
ných hasičů Říčany, Asociace dobrovolných záchranářů ČR z Vestce, BESIP týmu a Pestré společnosti.  V průběhu akce probíhala dynamická 
vystoupení, jako ukázka zákroku proti nebezpečnému pachateli, ukázka první pomoci při autonehodě, představení dýchací techniky či cyklo-
hlídky.  Účastníci si mohli také ve speciálním hasičském stanu vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostředí i s termokamerou. Při příležitostí této 
akce byl starostou města Říčany Vladimírem Kořenem předán Hasičskému záchrannému sboru ze stanice Říčany technický kontejner pro zá-
chranu osob a Policii ČR z místního oddělení a Městské policii Říčany záchranné batohy, vybavené nejnutnějšími lékařskými pomůckami k po-
skytnutí první pomoci. V rámci akce si mohli přítomní vyzkoušet trenažéry od BESIPu, které simulovaly náraz při autonehodě. V neposlední 
řadě proběhlo vystoupení asistenčních psů z Pestré společnosti. Pořadatelem akce byla obecně prospěšná společnost Cesta integrace, která se 
na Říčansku dlouhodobě věnuje práci s dětmi a mládeží. Na akci kromě organizátora Cesty integrace finančně přispělo a poskytlo zázemí měs-
to Říčany i BESIP.  Akce přivítala na 800 účastníků. Na jejím průběhu se podílelo nejméně 50 osob. 

 
Turnaj v šipkách a koncert na podporu dětí z Klubu Cesta - 14. prosinec 2018, K2 klub 
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Výtvarná soutěž „Kyberšikana, mě se to netýká. Nebo…?“ a odborná konference (Ne)bezpečný internet 

Za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci projektu „Naše pravidla On-line světa“ jsme na podzim 
roku 2018 vyhlásili výtvarnou soutěž pro žáky 3. – 9 ročníku ZŠ. Vyhodnocení soutěže a odměnění nejlepších obráz-
ků pak proběhlo na odborné konferenci (Ne)bezpečný internet. Komise pro sociálně právní  ochrany dětí MěÚ Říča-
ny spolu s protidrogovým koordinátorem a ve spolupráci s koordinátorem  implementačních aktivit projektu MAP a 
Cesty integrace zorganizovali dne  4.  12.  2018  konferenci  na  téma  sociálně  patologické jevy kyberprostoru. 
Konference byla především uspořádána pro odborníky pracující s nejvíce ohroženou skupinou uživatelů sociálních sítí – dětmi.  Pozvání přijali 
výchovní poradci a metodici prevence základních škol, mateřské školy, zástupci neziskového sektoru a taktéž byla přizvána městská policie. 
Účastníci  měli  příležitost  si  poslechnout   příspěvky   Michaely   Štáfkové z adiktologické  dorostové  ambulance  Kladno,  JUDr. Milana  Fáry  z  
Krajského  úřadu  Středočeského  kraje a  na  závěr  Divadlo   pro   prožitkové   vzdělávání   Fórum  PPV  zahrálo  představení  „Jsi nula“ využíva-
né při prevenci sociálně patologických jevů. Konference se konala pod záštitou místostarostky  Říčan Hany Špačkové. 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO RODINY S DĚTMI NA ŘÍČANSKU 
 
Cesta integrace, díky Operačnímu programu Zaměstnanost – CZ.03.2.65/0.0/16_047/0007601, 

mohla o letních prázdninách uspořádat 3 turnusy příměstských táborů za výhodnou cenu. Táborů 

se celkem účastnilo  52 rodin a 75 dětí.  

Ve 2 turnusech s tématem „Ztraceni“ se děti vypravily do Dominikánské republiky, co se ale nestalo, turbulence a bouře způsobila pád letadla. 

Naštěstí všichni přežili, ale ocitli jsme se na pustém ostrově. Nic jiného než průzkum ostrova a doufání v možnou záchranu nám nezbylo. Bě-

hem průzkumu se děti bránily nájezdům opic, poobědvaly s domorodci (špagety z kokosových ořechů), našly deník Jamese Smithe u zříceniny 

hradu Hláska, vlastními oštěpy ulovily myšáka s hlavou plnou buřtíků, zkusily si své lanové dovednosti v Mirákulu, veslovaly pro indicie na Mlýn-

ském rybníku, nakonec našly a zprovoznily vysílačku a se záchrannými pomůckami, které vrtulník shodil na ostrov, přepluly Atlantik (Jureček) 

do rukou šťastných rodičů. 

Jeden turnus s tématem „Tour de Říčansko“ děti přejmenovaly na Tour de Středočeský kraj a my vedoucí na Tour de koupání. V extrémně tep-

lém počasí jsme za 5 dní najeli 151 km a projeli 4 světadíly, kde děti za tematické hry získávaly vlajky jednotlivých zemí.  Výletničili jsme napří-

klad na Hlásku k Sázavě (40 km), do Kozojed (36km), na koupaliště Vyžlovka, Struhařov, … prostě parádní týden plný sportu, her a kamarádů.  

 

Další aktivity, kterých jsme se účastnili: 
 

Industry art festival Říčany – 26. 5. vlakové nádraží – pro děti, mládež i dospělé, aktivity sportovní i tvořivé. Fotbálek, placky. 
Dětský den – 3. 6. 2018, nové hřiště ZŠ u Říčanského lesa - aktivity v rámci dopravní výchovy pro účastníky dětského dne. 
Veletrh neziskových organizací, volného času a sportu - 9. 9. 2018 – prezentování aktivit Cesty integrace na náměstní v Říčanech formou infor-
mačního stánku i krátkého ústního příspěvku. 
Street food festival - 22. 9. 2018 - Cesta integrace se připojila doprovodným volnočasovým programem (stolní fotbal, placky, tetování airbrush).  
Adventní neděle—- Cesta integrace se připojila ke spolupořádání 3. adventní neděle – 16. 12. 2018. Spolu s Církví bratrskou a MAS Říčansko jsme 
pro říčanskou veřejnost uspořádali pásmo vánočních písní a tvořivé aktivity pro děti i dospělé.  
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DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ŘÍČANSKU 
 

Cesta integrace se na Říčansku dlouhodobě věnuje poskytování poradenství a prevence v rámci sociálních služeb Občanské poradny 
v Říčanech a Mnichovicích, provozuje v Říčanech nízkoprahový Klub Cesta pro děti a mládež a v neposlední řadě se věnuje primární prevenci 
ve školách na Říčansku.  
 
Vzhledem k rozmanitostem služeb i působnosti na Říčansku, tím časové náročnosti a na základě potřeb regionu získala organizace dotaci 
z Integrovaného operačního programu (IROP)  v rámci výzvy MAS Říčansko, o.p.s. na projekt „Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na 
Říčansku“, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007305. Investiční část projektu realizovala v období 8-12/2018.  
 
Pracovníci organizace jsou mobilnější díky zakoupenému automobilu a dojde k rozvoji terénní formy služeb. Dále jsme dovybavili služby sta-
nem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí.   
 
Cesta integrace v lednu 2019 předložila závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu a nyní čeká na stanovisko MMR a proplacení dotace ve výši 
435 999,65 Kč, kterou předfinancovala. Dalších 5% platila z vlastních zdrojů. Celkové náklady projektu činily 458 947 Kč. 
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INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH 
 

Orgány společnosti 

 

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

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D., předseda 

Mgr. Barbora Kölblová 

Ing. Pavla Lubinová 

 

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

Ing. Jaroslav Černý, MBA, předseda 

Ing. Jarmila Voráčková 

Daniel Kvasnička 

 

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

Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D. 

Mgr. Barbora Kölblová 

Petra Nyklová 

 

Pracovní tým společnosti 

Společnost zaměstnávala v průběhu roku 2018 celkem 10 zaměstnanců, konečný stav k 31.12.2018 byl celkem 10 zaměstnanců. Dále společ-

nost v průběhu roku 2018 měla 24 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  

Ing. Viktorie Ryčlová, DiS., sociální pracovnice a odborná lektorka  

Klára Holadová, DiS., sociální pracovnice ( na MD) 

Mgr. Alena Radová, sociální pracovnice, odborná poradkyně  

Tereza Zajíčková, DiS., sociální pracovnice 

Mgr. Marika Tomková, pracovnice v sociálních službách ( od 6/2018) 

 

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., Nikola Štefanová, Mgr Marika Tomková,  Ing. Viktorie 

Ryčlová, DiS, Jana Nyklová, Petr Frank, Pprap. Bc. Petr Křivánek, DiS., Martin Kopřiva, Klára Holadová, DiS., JUDr. Milan Fára, Irena Holadová. 
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HOSPODAŘENÍ 
 

Náklady v členění podle nákladových položek   ( v Kč) 
 

 

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 2018 žádné finanční odměny. Náklady hlavní činnosti z obecně prospěšné 
činnosti a vlastní obecně prospěšné činnosti činily za rok 2018 celkem 5 584 104,32,-Kč. Výnosy hlavní činnosti z obecně prospěšné činnos-
ti, vlastní obecně prospěšné činnosti a hospodářské činnosti činily za rok 2018 celkem 5 641 432,95,- Kč. Hospodářský výsledek činil za rok 
2018 celkem 57 328,63,- Kč.  
 

Výnosy v členění podle zdrojů ( v Kč) 

 

 

 

 

 
 

mzdové náklady 2 944 921 

sociální a zdravotní pojištění 901 628 

ostatní sociální náklady 14 823 

spotřeba materiálu 389 026,83 

DHM do 40tis. 114 873,82 

kancelářské potřeby 45 293,42 

úklidové a zdravotnické potřeby 17 333,59 

ostatní materiál – literatura, sport. potřeby a pomůcky pro mládež, apod. 211 526 

spotřeba energie 107 660,49 

služby celkem 1 160 106 

opravy, udržování 20 000 

cestovné 27 904 

náklady na reprezentaci 8 932 

spoje – poštovné, telefonní služby, internet 46 254 

nájemné 284 847 

vzdělávání, supervize, konzultace 56 311 

ekonomické služby a účetní audit 157 368 

právní služby 178 000 

tiskové služby – letáky, plakáty 92 278 

ostatní služby – správa webu, software, pojištění, apod. 288 212 

bankovní poplatky 7 129 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 50 486 

poskytnuté členské příspěvky 8 324 

CELKEM 5 584 104,32 

Město Říčany 175 000 

Město Benešov 90 000 

Město Mnichovice 12 000 

Středočeský kraj – Fond Primární prevence 50 000 

Středočeský kraj – na poskytování sociálních služeb (původně dotace MPSV) 3 296 600 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 690 000 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 60 000 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 70 000 

OPZ – Příměstské tábory 192 116,25 

OPZ – Cesta z dluhů 233 530 

Přijaté dary 220 925 

Tržby z vlastní činnosti 503 300 

Jiné ostatní výnosy 47 961,7 

 CELKEM 5 641 432,95 
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Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni 

Společnost nemá, k 31.12.2018 zřízeny žádné fondy.  

 

Vybrané informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře ( v Kč) 

 

 

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 2018 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 záko-
na 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 po rozvahovém dni, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy: významné skutečnosti nenastaly.  

Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky: 

V roce 2019 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 

Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha k účetní závěrce, Výrok auditora 

 

 

 

 

 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 458 947,00 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Oprávky                          -50 486,00 

Zásoby 0 

Pohledávky za odběrateli 0 

Pohledávky za poskytnuté zálohy - kauce podnájem 15 000,00 

Pohledávky za poskytnuté zálohy - záloha energie 25 752,00 

Příjmy příštích období – OZP – Dluhová poradna 233 530,00 

Příjmy příštích období - IROP 435 999,65 

Pokladna – zůstatek 24 604,00 

Bankovní účet - zůstatek 1 265 641,58 

Majetek celkem 2 408 988,23  

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 25 752,00 

Přijaté zálohy – OPZ-Příměstské tábory 225 000,00 

Přijaté zálohy – OPZ – Cesta z dluhů 359 017,50 

Závazky celkem 609 769,50  
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU 

Poskytovatelé dotací 
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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., 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 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 Týnec nad Sázavou, ZŠ Sofie, ZŠ Kunice, ZŠ Nemo Říčany, ZŠ a PŠ Neratovice, ZŠ a PŠ Kostelec 

nad Černými lesy, Dekos R, s.r.o. 

 

Spolupracující města  
Město Říčany, Město Mnichovice, Město Benešov 

 

Spolupracující firmy a dárci 
 

 

 

 

 

 

 

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 akade-

mie“ a také poskytnutému daru 49 000 Kč, který byl použit na 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, Mgr. Klára Šatanová, JUDr. Milan Fára, Eva Čeřovská, Mgr. Blanka Spolková, Helena Bramborová, 

Oldřiška Hazafyová, Daniel Kvasnička, Hynek Kašpar, Mgr. Petr Steklý, Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D., 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. Eva Vernerová, Mgr. Jana Černá, Ing. Miroslav Polách, Ing. Zdeněk Novotný, Jan Říha, 

Petr Hněvsa, Helena Vlnařová, Zdeněk Kaška, Josef Kaštánek, Marian Bilas, Světlana Pokorná - Vrablecová.  

Lenner Motors, s.r.o. 
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