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KONTAKTY
Cesta integrace, o.p.s.
Sídlo a poštovní adresa: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Telefon: 312 315 287, 728 677 285
Email: info@cestaintegrace.cz
IČO: 26619032
Datová schránka: rej83sj

Klub Cesta
Pracoviště: Na Obci 2049/9, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 541
Email: klubcesta@cestaintegrace.cz

Občanská poradna Říčany
Pracoviště: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Telefon: 774 780 107, 721 516 274, 312 315 284
Email: poradnaricany@cestaintegrace.cz

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

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

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

Občanská poradna Benešov
Pracoviště: Masarykovo nám.1, 256 01 Benešov u Prahy
Telefon: 774 780 107, 312 315 284
Email: poradnabenesov@cestaintegrace.cz

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

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

Mnichovice
Masarykovo nám. 83

Benešov
Masarykovo nám. 1
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Loňský rok byl mimořádný, náročný a ojedinělý hned v několika směrech. Prokázalo se, že i v takové době máme schopné a empatické týmy
pracovníků služeb, kteří dokážou flexibilně reagovat na potřeby klientů a nenadálé situace související se životní změnou u klientů a pandemií
koronaviru. I navzdory různých omezením a ohrožením jsme nemuseli uzavírat žádnou ze služeb a fungovali jsme celý rok, i když v některých
týdnech převážně online a telefonickou formou z důvodu bezpečnosti a prevence zdraví.
Tým Klubu Cesta se perfektně popasoval s výzvou být klientům k dispozici zejména na sociálních sítích a sociální práce v jarních měsících
probíhala zejména online. Patřili jsme mezi ty, kteří pomáhali s distribucí roušek potřebným, pomáhali jsme zájemcům z řad dětí a mládeže
se zajištěním podmínek pro online školní výuku– např. zajištěním notebooků. Dále jsme díky síti skvělých dobrovolníků pomohli se zprostředkováním doučování některých dětí. Velký dík a uznání všem našim dobrovolníkům.
Občanská poradna flexibilně reagovala na aktuální a akutní potřeby klientů z řad dospělých, rodin, samoživitelek či seniorů a osob se zdravotním postižením. Rapidně stoupla poptávka po dluhovém poradenství a řešením dluhů klientů. Službu se nám dařilo vhodně doplňovat i potravinovou pomocí z potravinové banky. Díky spolupráci s MAS Říčansko jsme efektivně mohli pomoci i dalším potřebným klientům. Zvýšenou
potřebu jsme zaznamenali i co se týče pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Několika klientkám s dětmi jsme komplexněji pomohli
řešit životní změnu v podobě zajištění jiného bydlení a celkovém řešení jejich situace.
Centrum primárních programů řešilo tíhu dopadů způsobených koronavirem velmi intenzivně, jelikož velkou část roku nebylo možné osobně
navštěvovat školy. V průběhu roku se podařilo s mnoha školami nastavit efektivní systém online formy primární prevence na vybraná témata.
V oblasti dopravní výchovy jsme se stali i průkopníky online metody a inspirací i příkladem v rámci celé ČR. Velkou radost máme, že město
Říčany zrekonstruovalo dopravní hřiště, které ještě více zkvalitní praktickou část dopravní výchovy pro školáky.
Co se za loňský rok nezměnilo, je nálož administrativy související s čerpáním dotací. Naopak přibyla další vzhledem k různým statistikám a
mimořádnostem z důvodu pandemie koronaviru. Ale tým managementu odvádí kvalitní práci a úspěšně zvládl i několik kontrol ze stran nejrůznějších úřadů. Jsme vděčni a velmi děkujeme všem donátorům za tolik potřebnou podporu, bez které bychom nemohli fungovat.
Největší dík však patří všem kolegyním a kolegům v Cestě integrace, kteří dlouhodobě odvádí dobrou práci i v náročných časech . Velmi nás
všechny motivuje do další práce pozitivní ohlasy od našich klientů, i od návazných a spolupracujících služeb a institucí.

Petra Nyklová
ředitelka Cesty integrace, o.p.s.
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HISTORIE
2003: Založení organizace. Příprava programů pro neorganizovanou mládež do dotačních schémat.
2004: Zahájení provozu nízkoprahového Klubu Cesta. Zahájení programů pro říčanské školy v oblasti primární prevence.
2005: Studie Mapování bariér pro osoby se sníženou mobilitou. Realizace terénního programu pro uživatele drog ve spolupráci s Drop In,
o.p.s.
2006: Uspořádání dopravní soutěže pro školy z regionu. Spoluzaložení Komunitního centra Říčany, o.p.s. Zahájení spolupráce na přípravě Komunitního plánu sociálních služeb města Říčany.
2007: Zahájení provozu Občanské poradny v Říčanech. Rozšíření nabídky aktivit pro školy o pravidelnou dopravní výchovu. Vstup organizace
do MAS Říčansko. Získání registrace poskytovatele sociálních služeb na činnost Občanské poradny Říčany a Klubu Cesta.

2008: Zahájení probačního a resocializačního programu „Právo pro každý den“.
2009: Získání registrace od Krajského úřadu Středočeského kraje na provozování Občanské poradny Mnichovice a Benešov, Centra primárních
programů. Získání celého 1.patra domu č.p. 6 na Masarykově náměstí v Říčanech do podnájmu.
2010: Zahájení provozu Občanské poradny Mnichovice a Benešov. Příprava projektové dokumentace na rozvoj Klubu Cesta s cílovou skupinou
15- 26 let. Uzavřené partnerství na projektu Zdravé město Říčany a Místní Agenda 21.

2011: Rozvoj provozu nízkoprahového Klubu Cesta o sociální práci s mládeží ve věku 15- 26 let díky podpoře v rámci Individuálního projektu
Středočeského kraje, financovaného z Evropského sociálního fondu.
2012: Rozvoj Občanské poradny Říčany o poskytování sociálního a právního poradenství pro osoby ohrožené a oběti trestné činnosti a domácího násilí. Odborný rozvoj nízkoprahového Klubu Cesta formou úspěšného externího hodnocení kvality a vstup do České asociace streetwork.
2013: Změna právní formy Cesty integrace dle zákona 68/ 2013 Sb. z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost s účinností od
23.12.2013. Získání akreditace od Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů a domácího násilí.
2014: Získání certifikace odborné způsobilosti na všeobecnou primární prevenci od Národního ústavu pro vzdělávání při MŠMT. Spolupráce na
realizaci projektu „Vzdělávání pro zdraví na ZŠ“, financovaného z ESF, OPVK.
2015: Přípravy a zahájení služby Mediační centrum, specializované na možnost mimosoudního řešení sporu, konfliktu, pře či nedorozumění
s cílem dohody zúčastněných stran. Zahájení specializovaného projektu pro seniory, zaměřeného na finanční gramotnost za podpory ČSOB.

2016: Příprava nových potřebných dotačních projektů OPZ do dalších let. Nový projekt „Správný chodec“ za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Realizace projektu „Sami sebou“ Klubu Cesta za podpory Nadace Jistota Komerční banky. Přechod na nový režim pro poskytování sociálních služeb v rámci tzv. vyrovnávací platby.
2017: Pokračování v přípravách víceletých projektů z OPZ v rámci výzev MAS, vzdělávání od ČSOB a rozvoj v oblasti firemního fundraisingu,
podpora projektu „Nuda je pruda“ od Nadace ČEZ. Uzavření partnerství na projektu „Plán rozvoje sociálních služeb na Říčansku“.

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.
2019: Zahájení realizace projektu „Cesta z dluhů na Benešovsku“ za podpory OPZ. Obhájení certifikace od NÚV při MŠMT v oblasti všeobecné
primární prevence pro školy. Obhájení kvality NZDM Klubu Cesta v rámci auditu ČAS.
2020: Realizace projektu „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ za podpory OPZ– navazující projekt,. Založení CestaIN, z.ú. s vizí rozvoje, servisu a
větší stability Cesty integrace.
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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 poskytování konkrétních druhů služeb a stanoví podmínky jejich poskytování.
Při poskytování služeb jsou respektovány principy poskytovaní sociálních služeb, jako je důvěrnost, dobrovolnost, respekt, bezpečí, důstojnost,
soukromí osob, nezávislost, nestrannost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních
služeb.
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby fyzickým i právnickým osobám z tuzemska i zahraničí.
Některé obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich pos kytování
dostatečně získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla
tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Nabídka i ceník služeb, které jsou poskytovány za úplatu, je zveřejněna v sídle a na webových stránkách společnosti.
Společnost může odmítnout poskytnutí služby zájemci, pokud nespadá do cílové skupiny či zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že služba nebude zájemcem využita v souladu s účelem a rozsahem služby nebo pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s dobrými mravy či nebylo v souladu
s příslušnými právními předpisy.

INFORMACE O VŠECH ČINNOSTECH USKUTEČNĚNÝCH V ÚČETNÍM
OBDOBÍ V RÁMCI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÉ
ČINNOSTI A JEJICH ZHODNOCENÍ
Cesta integrace provozuje v Říčanech Nízkoprahový Klub Cesta pro neorganizovanou mládež. Osobám v nouzi je k dispozici v Říčanech, Mnichovicích a Benešově Občanská poradna. Školám na Říčansku a už i Benešovsku realizuje Cesta integrace v rámci Centra primárních programů
mnoho preventivních programů, zejména dopravní výchovu a programy zaměřené na rizikové chování. Kromě zmíněných aktivit se Cesta
integrace podílí na řadě akcí pro veřejnost samostatně či ve spolupráci se subjekty z Říčanska, popřípadě Benešovska. Dále část svých prostor
v podnájmu na Masarykově náměstí v Říčanech poskytuje za úplatu partnerům k užívání. V roce 2020 rovněž Cesta integrace nabízela službu
„Mediační centrum“, její tým se však zaměřil především na osobní rozvoj pro práci s klienty. Probační a resocializační program pro mládež
v roce 2020 neprobíhal. Všechny své činnosti dělá společnost v rámci hlavní činnosti, doplňkovou činnost neposkytuje.
V roce 2020 došlo k založení CestaIN, z.ú. s vizí rozvoje, servisu a větší stability Cesty integrace.
Všechny realizované sociální služby byly financované v rámci tzv. vyrovnávací platby a měly kromě registrace i pověření k poskytování sociálních služeb, co by služeb obecného hospodářského zájmu od Středočeského kraje v souladu se Sítí sociálních služeb v Kraji.
Více informací o jednotlivých stěžejních realizovaných aktivitách a službách v následujících kapitolách.
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„Pomáháme najít cestu, abyste nezabloudili v zákonech,
právech a povinnostech“.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADESTVÍ A POMOC OBĚTEM
Charakteristika
Občanská poradna je místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci. Poskytuje odborné sociální a právní poradenství všem osobám starším 15let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, nebo jim tato situace hrozí. Občanská poradna své služby poskytuje
v Říčanech, Benešově a Mnichovicích.

Nabízené služby
Odborné sociální poradenství (registrace sociálních služeb na Krajském úřadu Středočeského kraje)
Komplexní sociální, psychosociální a právní podpora klientů v nepříznivé životní situaci. Klientovi
jsou podány právní informace o možnostech řešení dané situace. Poradci s právním či sociálněprávním 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, finanční a dluhová témata (na ty se pak více specializujeme
samostatným návazným projektem mimo rámec sociálních služeb), majetkoprávní záležitosti, řešení sousedských problémů, oblast dědictví,
pracovněprávní záležitosti a v neposlední řadě sociální oblast.
V r.2020 Středočeský kraj podpořil odborné sociální poradenství také v rámci projektu „Odborné sociální poradenství pro seniory a osoby ZP“
ze Středočeského humanitárního fondu. Projekt pomohl 130 klientům. Kompletní statistiky odborného sociálního poradenství na další straně.

Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí (akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR)
Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytována pomoc na základě jejich
potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, 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.
Služba pomohla 61 klientům.
Projekt „Občanská poradna– poradenství obětem trestných činů a domácího násilí“ byl realizován za finanční podpory
Ministerstva spravedlnosti ČR.
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Vývoj v roce 2020
Rok 2020 byl nejenom pro poradnu velmi náročným. Pandemie COVID-19 zasáhla do možnosti poskytovat pomoc v plném rozsahu, mnoho
osobních konzultací se, především v jarní vlně, přesunulo do telefonického či emailového poradenství, pružně jsme reagovali na mimořádné
okolnosti, abychom pro klienty byli co nejvíce dostupní. Řešená témata klientů se mnohdy velmi prohlubovala a častěji se jednalo o komplikovanější případy v tématu zaměstnanosti, domácího násilí, ekonomické situace rodiny, bydlení apod. Poradci nad rámec běžné činnosti nabízeli
ochranné prostředky klientům (roušky), velmi se rozšířila poptávka po potravinové pomoci z Potravinové banky. Podzimní vlna COVID-19 na
provoz poradny měla minimální vliv. Poradci byli vybaveni respirátory, štíty, desinfekcí. Klienti chodili ve velkém počtu.
I díky finanční podpoře Nadace Karla Komárka jsme v době jarní vlny pandemie COVID-19 mohli cíleně působit a pomoc
37 seniorům, kteří se na nás obraceli s žádostmi o právní radu a pomoc. Aktivně jsme seniory obtelefonovávali - nejednalo se pouze o odbornou právní pomoc, ale také o psychosociální podporu, pomoc při zařizování běžných věcí, potravinová pomoc, ochranné pomůcky.

Statistické informace
Odborné sociální
poradenství
Počet
uživatelů

OP
Říčany

Provoz všech služeb a
specializací Občanské poradny

OP
Říčany

počet
konzultací v OP
počet
intervencí v OP

OP
Benešov
189

150

OP
Benešov

OP
Mnichovice
25

OP
Mnichovice

CELKEM
364

CELKEM

547

729

37

1313

1897

2438

64

4399

Výhledy pro rok 2021
Pro rok 2021 je naším cílem být klientům i navzdory pandemii co nejvíce dostupní a vycházet vstříc jejich aktuálním potřebám. Dle finančních
možností zachovat stávající systém otevírací doby poradny ve všech provozovnách. Tento model vyhovuje klientům a ze zpětných ústních vazeb uspokojuje jejich požadavky. Cílem je také nadále zachovat stávající tým poradců a neustále se zdokonalovat z různých odvětví práva. Jedním z velkých cílů je nabízet akreditované kurzy vzdělávání v tématu domácího násilí a trestné činnosti, dále spolupracovat s místními MAS
v nabízení terénní sociální práce poradců, zachovat dobré vztahy s úřady, sociálními odbory městských úřadů, pobočkami úřadu práce, informačními centry, navazujícími sociálními službami 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.
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„Pomáháme najít cestu, abyste nezabloudili v zákonech,
právech a povinnostech“.

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Charakteristika
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, se sestavením všech potřebných příloh k podání návrhu na oddlužení.
Pomůžeme se všemi fázemi přípravy návrhu na oddlužení, až po jeho elektronické podání k příslušnému soudu.

Realizované projekty dluhového poradenství
za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost– Evropský sociální fond, č. projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s. Doba realizace projektu: 1.9.2018– 31.7.2020.
V roce 2020 projekt pomohl 49 klientům.
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost– Evropský sociální fond, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s. Doba realizace projektu: 1.8.2020– 31.7.2022.
V roce 2020 projekt pomohl 43 klientům.
Projekt „Cesta z dluhů na Benešovsku“ realizován za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost– Evropský sociální fond,
č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694. Doba realizace projektu: 1.10.2019– 31.3.2022.
V roce 2020 projekt pomohl 57 klientům.
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Vývoj v roce 2020
Při práci s cílovou skupinou (klienty) došlo ve většině případů k opakovaným konzultacím- mapování a řešení situace související s dluhy,
exekucemi. Ve vhodných případech byla řešena i rozsáhlá agenda týkající se návrhu na oddlužení (Cesta integrace může podat návrh na
oddlužení, má akreditaci od Ministerstva spravedlnosti ČR). S mnohými klienty bylo třeba zajistit velké množství dokumentů a informací,
které mnohdy klienti nemají / neznají a je třeba je dohledávat, žádat u různých úřadů, bank, věřitelů, apod.
Nouzový stav a zhoršená epidemiologická situace způsobená koronavirem se realizace dluhového poradenství výrazně nedotkla. Klienti
využívali i formu telefonických či emailových konzultací, předávali nám dokumentaci za pomocí scanování nebo do poštovní schránky.
Jejich dluhy bylo třeba řešit i nadále .

Statistické informace
Rok 2020

počet uživatelů služeb dluhového
poradenství v rámci projektů OPZ
počet podaných návrhů
na oddlužení k soudům

OP
Říčany

OP
Benešov

CELKEM

92

57

149

23

24

47

Výhledy pro rok 2021
V roce 2021 pokračují projekty specializované na dluhové poradenství na Říčansku i Benešovsku. Klienti budou i nadále mít možnost bezplatně využít nabízené služby. Týmy odborných poradců se budou v roce 2021 i nadále odborně vzdělávat, ať mají nejaktuálnější informace a přehled o legislativních novinkách v oblasti dluhové poradenství a zpracování návrhů na oddlužení.

Donátoři
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„Na cestě s dětmi a mladými lidmi .“

Charakteristika
NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme v NZDM s dětmi a mladými lidmi ve věku 7 -18 let (terénní forma 7 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 z OSPOD;
experimentují s alkoholem, cigaretami a drogami jako THC, pervitin, LSD atd.; nechtějí nebo nemohou najít práci. Popřípadě i ti, kteří chtějí zázemí a mít možnost trávit čas se svými vrstevníky.
Služba funguje na principech: Důvěra (a důvěrnost), bezplatnost, dobrovolnost, respekt, férovost, bezpečí, dostupnost.

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.
Konkrétní výpis nejčetnějších aktivit realizované ve prospěch klientů: Zprostředkování kontaktu se společností, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální učení, pomoc při uplatňování práv a zájmů, sociálně terapeutické činnosti, situační intervenci, krizová intervence, případová práce, skupinová práce, depistáž/monitoring, kariérní poradenství.
V druhé vlně pandemie nemoci Covid - 19 probíhaly následující aktivity ve prospěch klienta: individuální konzultace s vizí „Nemusíš být na to
sám, je v pohodě říct si o pomoc“, dále pravidelné otevírací dny klubu – počet klubu byl omezen dle aktuálních vládních nařízení, nabídka dopoledního technického i prostorového zázemí na realizaci online výuky (pro klienty, které doma při výuce ruší sourozenci, nemají stabilní internetové připojení). Po celou dobu pandemie jsme pro cílovou skupinu dětí a mládeže zpracovávali aktuální vládní nařízení přehledně a srozumitelným jazykem.

Vývoj v roce 2020
Služba byla poskytována ambulantně, v terénu i online formou. V klubu i v terénu se potkávali pracovníci nejvíce s dětmi 9-16 let.
Práce s dětmi a mládeží na klubu
Za hlavní prvky práce v Klubu Cesta byla v uplynulém období zejména práce související s pandemií. Mezi hlavní témata patřily např.: bezpečný
kyberprostor; doma je nuda, moje rodiče se stále hádají; co mám dělat, když mi nejde domácí výuka?; mám Covid?; vzájemný respekt; ohleduplnost, otevřená komunikace; budování dobrých vztahů; rozvíjení empatie; práce s agresivitou; práce se špatnou náladou; práce s pocitem méněcennosti.
V roce 2020 v důsledku omezení služby kvůli pandemii nemoci Covid-19 vrostl enormně počet kontaktů a samotná sociální práce v online prostředí.
Mimo to jsme započali efektivní pravidelnou skupinovou práci s klienty, tzv. besedy na určitá téma, např. Moje místo v partě, Co chci v životě
dokázat, Motivace, Duševní hygiena, atd. Zatím vnímáme pozitivní dopad těchto debat na kvalitu vztahů mezi vrstevnickou skupinou, eliminaci
násilí a posilněnou snahu o kompromis.
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Nově jsme otevřeli Poradnu pro individuální konzultace, účelem je poskytnout službu i skupině, která nerada chodí mezi vrstevníky přímo v
otevírací časy klubu. Poradna fungovala mimo otevírací dobu klubu a byla zacílená na krizovou intervenci, sociální poradenství a podporu potenciálu klientů.
V první polovině roku jsme získali dobrovolníka pro workshopy s cílovou skupinou a zároveň pro kontaktní práci na klubu. Tento dobrovolník se
na konci roku stal plnohodnotným členem týmu NZDM Klub Cesta.
Náš klub se dále zapojil do projektu od České asociace streetwork s názvem "Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb". Tento projekt se zaměřuje na kvalitu poskytování sociálních služeb s důrazem na jejich odbornost a metodické zázemí. Projekt pokračuje i v roce 2021.

Terénní forma
Oslovování cílové skupiny děti a mládež na hřištích, v parcích a ve veřejném prostoru. Terén fungoval tradičně jako tzv. 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 a preferují terénní formu.
Ve spolupráci s 4. ZŠ Nerudova v Říčanech a SŠ řemesel v Kunicích jsme realizovali kontaktní práci s dětmi a mládeží také v prostorách škol a
jejím okolí. Kontaktování cílové skupiny probíhalo v rámci terénní formy, také již tradičně přes facebook, chat a instagram.
V reakci na nově vzniklou cyklostezku, která vede z Mnichovic přes Říčany až do Kolovrat, jsme za podpory Besip zrealizovali tzv. cykloterén
projekt „Sejdeme se na cyklostezce“. Cílem bylo oslovovat neorganizované děti a mládež přímo na cyklostezce, nabízet klub, ale také informovat a vzdělávat v dopravní výchově. Pracovníci se sami pohybovali na kolech a demonstrovali správnou povinnou výbavu, funkci předností zprava, atd. Mimo jiné byla možnost nechat si u pracovníků dofouknout kolo, zalepit duši, promazat řetěz. V rámci cykloterénu vznikla i edukativní
videa, která byla sdílena na sociální sítě Klubu Cesta.
V rámci technického vybavení jsme pořídili nové nepromokavé bundy pro terénní pracovníky, bundy jsou označeny logem, tudíž jsou transparentní, jak pro cílovou skupinu dětí a mládeže, tak pro veřejnost.
Akce v rámci terénu - basketbalový turnaj hřiště U Lesa, piknik na Lázeňce, opravy kol a koloběžek v rámci cykloterénu.

Statistické informace
počet uživatelů

počet intervencí
počet kontaktů

221
(v terénu 89)
2171
(v terénu 346)
1400
(v terénu 245)

Výhledy pro rok 2021
Zapojit klienty do komunitních aktivit a zvelebování prostředí klubu. Zrealizovat rozvojové aktivity v přírodě. Věnovat se mezigeneračním projektům. I nadále pokračovat v pravidelných rozvojových, preventivních besedách s klienty. Pečovat o dobrovolníky.
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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 prožitkové programy a aktivity pro třídní kolektivy, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování (legální a nelegální návykové látky, nelátkové závislosti, šikana a kyberšikana, rizikové sexuální chování,…). Přispívají k větší informovanosti, prevenci žáků a zdravým vztahům ve třídě. Naším úsilím je předcházet možným typům rizikového chování formou vícehodinových programů. Jedná se o programy, které jsou vedeny interaktivní, diskusní a prožitkovou formou. Vedeme žáky k tomu, aby si sami odpovídali na nejrůznější otázky týkající se aktuálních společenských problémů. Podporujeme žáky v utváření vlastního názoru a rozvíjíme komunikaci v rámci
třídy. Pracujeme se skupinovým tlakem, otevřenou výměnou názorů, apod.
Cílem je poskytovat žákům kvalitní informace o dané problematice, pomoci formovat jejich postoje ke zdravému a odpovědnému způsobu
života. Hlavním cílem pak je, aby tyto informace, postoje a dovednosti, žáci dovedli uplatnit nejen v době realizace programu, ale především
v budoucnosti – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit skupinovému tlaku, odpovědnost za své chování, apod.

Nabízené služby
Dlouhodobé programy primární prevence
I. stupeň – certifikované programy dle MŠMT
II. stupeň - certifikovaný program dle MŠMT
Každé pololetí školního roku se ve třídě realizuje zpravidla jeden až dva bloky primární prevence, který trvá dvě vyučovací hodiny. Celkem třída
absolvuje 6 – 8 hodin ročně. Program je veden interaktivní formou, využívá se didaktických her, věnuje se prostor diskusím, děti pracují individuálně i ve skupinách. Při realizaci programu jsou zohledňovány potřeby žáků a třídy. Jednotlivá témata na sebe v jednotlivých ročnících navazují. Výhodou je, že žáci se postupně seznamují s programem, komunikace je více na důvěrnější a upřímnější úrovni.
Interaktivní besedy – jednorázové dvouhodinové besedy. Určené pro I. i II. stupeň ZŠ či nižší stupeň víceletých gymnázií. Programy jsou vedeny
interaktivní formou, využívá se didaktických a osobnostních her na upevnění zdravého vnímání života. Certifikace MŠMT.
Základní témata
Konkrétní témata v jednotlivých třídách, jsou přizpůsobena věku dětí, jejich aktuálním potřebám, situaci ve třídě apod. Setkání jsou naplánovaná v každé třídě tři - čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd:
• pravidla, komunikace, spolupráce, respekt, hodnoty a odpovědnost, šikana a kyberšikana
• legální a nelegální návykové látky, nelátkové závislosti – především netolismus a závislost na sociálních sítích
• dětství, dospívání, partnerství a sexualita, ideál krásy, poruchy příjmu potravy
• právní povědomí mládeže – odpovědnost za své chování, hranice, pravidla, normy, morálka
• multikultura, předsudky a stereotypy
• zdravý životní styl – stravovací návyky, zdravé trávení volného času
• prevence úrazů v dopravě a první pomoc, adrenalin a rizikové sporty

V rámci CPP je realizováno taktéž odborné sociální poradenství zaměřené na rizikové jevy u dětí a mládeže.
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Vývoj v roce 2020
Stejně jako ve všem, pandemie COVID-19 zamíchala karty i v projektu prevence. Úspěšný a plně nabitý leden a únor, kdy prevence probíhala
každý den, školy byly domluveny do konce školního roku, skončil 10. březnem 2020. Zcela uzavřené školy, nejisté vyhlídky, čekání,… omezení
vstupu cizích osob do škol. V rámci této doby jsme se věnovali administrativě a nastavování programů do možné on-line formy. Na tento styl
prevence školy nebyly připravené. Od září prevence proběhla opět naplno, byl extrémní zájem o programy, co se týká vztahových témat. Prevenci jsme začínali první školní týden. A na podzim další zavření škol. Průběžně jsme realizovali programy ve speciálních školách, 1. a 2. třídách
ZŠ a s mnoha programy přešli do on-line formy. Programy v distanční výuce byly zaměřené zejména na klasické primárně preventivní témata –
legální a nelegální návykové látky, bezpeční na internetu a kyberšikana, předsudky a stereotypy, právní povědomí apod.

V rámci veškerých programů jsme spolupracovali celkem s 18 školami. Jednalo se jak o velké školy, tak i o menší školy pouze s prvním stupněm.
Spousty škol si uvědomuje potřebnost dlouhodobé prevence od žáků na 1. stupni. Díky certifikaci programů se nám podařilo získat finance
z MŠMT, některé naše školy byly zase úspěšné v dotačním řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje, kde jsme pomáhali školám s jejich
žádostmi. V rámci roku 2020 jsme se účastnili odborných seminářů a konferencí.
Díky naší dlouhodobé práci a certifikaci programů se nám podařilo opět získat finance z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR na všeobecnou primární prevenci v rámci „Centra primárních programů“.

Statistické informace
Rok 2020
Počet škol
Počet tříd
Počet programů
Počet žáků

Dlouhodobá
primární prevence
II. stupeň
11
66
95
1463

Dlouhodobá
primární prevence
I. stupeň
11
54
85
1142

Interaktivní
semináře
7
49
49
918

Jedná se o data pouze z výše uvedených programů. Součástí programů dlouhodobé primární prevence je i téma dopravní výchovy. Tato data
jsou uvedena v kapitole přímo zaměřené na dopravní výchovu a první pomoc.

Výhledy pro rok 2021
Cílem je neustále zdokonalovat a rozšiřovat naší nabídku programů, čerpat nové informace v tématech, být stále aktuální. Nadále chceme rozšiřovat naše vzdělání, díky kterému se budou hledat nové možnosti pro práci s dětmi, témata se mohou měnit více k aktuálním tématům
(například kybersvět, energetické nápoje, finanční gramotnost žáků apod.) Lektorský tým se bude vzdělávat - semináře, supervize.
Nadále chceme rozvíjet spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, účastnit se setkávání školních metodiků prevence, krajských
skupin primární prevence. Plány na rok 2021 jsou velké. Postupně chceme programy (mimo vztahových) překlápět do on-line verze, přizpůsobovat se aktuálnímu dětí. Být připraveni na vstup do školy a velkou výzvu práce s kolektivy, které se neviděli dlouhou dobu.
Chceme udržet programy v podobném rozsahu, dále motivovat školy k podávání žádostí o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje a
k realizaci preventivních programů na jejich škole. Udržovat se školami dobrou spolupráci a za jejich pomoci vytvářet nové a kvalitní programy
ve prospěch žáků i učebních osnov. Finanční spoluúčast školy je nevyhnutelná.

Donátoři
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„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. “

DOPRAVNÍ VÝCHOVA A PREVENCE ÚRAZŮ
Charakteristika
Cesta integrace organizuje výuku dopravní výchovy pro žáky 1. – 5. 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 chovat jako účastník silničního provozu, nebo jako spolucestující v dopravních prostředcích, kde je místo pro hru a potřeba dávat obzvlášť velký
pozor.

Nabízené služby
Výuka pro 4. a 5. třídy ZŠ
Souvislá výuka dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd základních škol je organizována ve spolupráci s BESIP a městem Říčany, kdy BESIP poskytuje veškeré výukové a metodické materiály, z velké části výuku i hradí. Město Říčany spolufinancuje tuto výuku říčanským žákům a bezplatně
zapůjčuje dopravní hřiště, kde probíhá praktická část - jízda na kole či koloběžce. Celkem spolupracujeme s 24 školami a do Říčan se každoročně sjede cca 40 tříd. Neustále se snažíme zdokonalovat výuku. Bereme v potaz podněty a připomínky pedagogů a žáků, které se v rámci
našich možností a ve spolupráci s BESIPem a městem Říčany pokoušíme naplňovat.
I výuku DV v roce 2020 postihla omezení COVID – 19 pandemie. Jarní část na dětském dopravním hřišti v Říčanech se vůbec nekonala. Školy
byly uzavřené, a pokud od června otevřené, byl zákaz opouštění škol. I tohoto důvodu jsme se s BESIP rozhodli, že nový školní rok se do výuky
zapojí i 5. třídy. Vzhledem k rekonstrukci dopravního hřiště a jeho uzavření od července do listopadu 2020 byla výuka pouze ve školách. 4.
třídy se učili dle metodického plánu BESIP, 5. třídy opakovali znalosti ze 4. třídy – podzimní části a psali test. Opětovné uzavření škol nás nevykolejilo a obratem jsme přešli do on-line formy. Byli a jsme jediní v republice, kdo dopravní výuku učí tímto stylem.
V rámci výuky s dětmi probíráme základními dopravními předpisy - značky, křižovatky, povinnou výbavu kola apod.
Výuka pro 1. – 3. třídy ZŠ
Zahrnuta do dlouhodobého programu primární prevence – viz kapitola Centrum primárních programů.
Výuka dopravní výchovy pro MŠ
Výuka je koncipovaná formou setkání na cca 1 hodinu. Výuka je zaměřena na to, jak bezpečně reagovat v dopravních situacích a umět se orientovat v základních pravidlech silničního provozu. Z důvodu omezených covidových možností tato služba nebyla v r. 2020 aktivně nabízena.
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Vývoj v roce 2020
Dopravní výchovy pro 4. třídy je tradičně velkým a žádaným projektem. Bohužel pandemie COVID-19 tuto výuku výrazně omezila. Jarní výuka
byla zrušena. Podzimní výuka se přesunula zcela do škol (uzavření DDH) nebo do on-line prostředí. Zapojeni byli žáci 4. a 5. tříd ZŠ. I přes problémy musíme konstatovat, že on-line forma dopravní výchovy je žádaná, chválená a efektivní. Z hodnocení pedagogů, žáků i vedení BESIP
vedeme výuku zábavně, pestře a naučně, kombinujeme styly učení – samostatná práce, skupinové diskuse, výklad, opakování. K naučení a
procvičování křižovatek využíváme dostupné aplikace, které jsou pro děti zajímavé a pomohou dětem pochopit (www.bezpecnecesty.cz – 3D
křižovatky). Během jara i podzimu 2020 byly zapojeny i některé MŠ z Říčan či okolí.
Velkým plusem pro rok 2020 byla rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Říčanech. Nově jsou zde přechody pro chodce, křižovatka se semafory, nechráněný železniční přejezd, benzínová pumpa, venkovní učebna, středové čáry, upravený kruhový objezd a další. Velmi děkujeme
městu Říčany!

Statistické informace
Dopravní výchova pro 4. a 5. třídy ZŠ

zapojené školy
počet tříd
počet dětí

podzim 2020
14
47
924

Dopravní výchova pro MŠ

zapojené školy
počet tříd
počet dětí

jaro a podzim 2020
4
14
254

Výhledy pro rok 2021
Rok 2021 je zatím velmi nejistý. Cílem je dokončit prezenční či distanční formu DV a doufáme, že se na jaře 2021 s dětmi sejdeme na opraveném hřišti. Chtěli bychom naši distanční metodiku předat jiným realizátorům dopravní výchovy, připravit se tak na další možné omezení prezenční formy. Lektorský tým dále vzdělávat, zabývat se dopravní bezpečností v Říčanech i okolí, více zapojit mateřské školky.
Cílem je také zajištění financování a udržení lektorů DV případně rozšířit lektorský tým.

Donátoři
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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.
Během roku 2020 byla bohužel většina akcí z důvodu pandemie Covid zrušena. Tradiční akce jako Den bez úrazů, Světový den bez tabáku a
Klub v ulicích, Den záchranářů a Bezpečně na kole, se nekonaly.
Na konci roku 2020 proběhla s BESIP výtvarná soutěž v tématu: Na hřišti či na silnici, pravidla mám zmáklá vždycky. 3. 12. 2020 se konalo vyhodnocení. Hodnotící komise byla 4 členná ve složení – 2 lektorky DV z Cesty integrace, učitelka VV na ZŠ a KK BESIP pro Středočeský kraj.
Vzhledem k vyhlášení akce v nouzovém stavu byla kategorie 1. stupně ZŠ sloučena v jednu. Celkem komise hodnotila 105 výtvarný ch děl. Na
základě rozhodnutí starosty města Říčan budou vítězům předány odměny až na jaře 2021 při slavnostním otevření zrekonstruovaného dětského dopravního hřiště. Akce v době nouzového stavu splnila stanovené cíle a děti se kreativně zamyslely nad dopravní výchovou a pravidly na
silnicích, která v době nouzového stavu na ZŠ a MŠ nemohla probíhat prezenční formou.
Další dopravní aktivity Cesty integrace byly dopravní odpoledne na Dětském dopravním hřišti či cykloterén na cyklostezce. Aktivity probíhali
v pracovní dny od června do října 2020. Na dětském dopravním hřišti či na cyklostezce byl vždy přítomen jeden vyškolený pracovník BESIPem,
který dětem nabízel různé doprovodné soutěže a úkoly v dopravní tematice. Za splnění úkolu děti dostaly drobné odměny – reflexní vestičky,
pásky, samolepky. Úkoly: znalost dopravních značek, jízda na hřišti podle předpisů, správné přecházení, prevence na železnici, správně x špatně na obrázku apod. Vše bylo v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva dopravy.

Další aktivity, kterých jsme se účastnili s Cestou integrace a naším Klubem Cesta:

Do práce na kole - Akce byla vyvrcholením květnového snažení účastníků kampaně „Do práce na kole“, kterou pořádala Cesta integrace
ve spolupráci s městem Říčany. Cílem celé kampaně bylo po celý květen jezdit do práce na kole či chodit pěšky nebo využít jin ou ekologickou formu dopravy. Do kampaně bylo zapojeno celkem 116 osob.
Strančické záření– září 2020
Starák fest—srpen 2020
Otevření cyklostezky Kolovraty– Mnichovice—září 2020

18

Zážitkové akce, které jsme pořádali:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO RODINY NA ŘÍČANSKU I. a II.
za finanční podpory OP Zaměstnanost
Jarní příměstský tábor – Polaris expedition 2. – 6. 3. 2020
Oslovil vás pravnuk jednoho z členů expedice vedeného Robertem Falconem Scottem. Právě jeho praděda během expedice záhadně zahynul.
Dle zápisků Scotta jednoho rána se zvedl a odešel do sněhové bouře. I přes jeho hledání ho nikdy nikdo nenašel – živého ani mrtvého. Pravnuk
vás oslovil, abyste mu pomohli objasnit, co se tam tenkrát stalo a přinést medailonek, který stále nosil u sebe a který pro rodovou historii znamená velmi mnoho. Štědře se vám za to odmění.
Tábora se zúčastnilo 18 polárníků, tábor byl podpořen dotací z Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy MAS Říčansko, projekt
„Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007601.

Letní Příměstské tábory – Útěk z věznice Alcatraz 7-8/2020
Léto bylo ve znamení příměstských táborů. Všechny 3 turnusy byly extrémně nabité. Celkem 75 doživotně odsouzených trestanců během léta
nastoupilo do věznice Alcatraz. Důvod jasný – zapojení do mezinárodní organizace KOBRA – účast na vraždách, obchodování s drogami, zbraněmi. Osud tomu ale chtěl jinak. Během trestu se objevily nové důkazy a je zde možnost odsouzení nevinných lidí, soud je ale zkorumpovaný,
dozorci neúprosní a je jen na odsouzencích, aby našli důkazy nevinny. Tábor byl konán za zvýhodněných finančních podmínek díky dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy MAS Říčansko, o.p.s., která podpořila náš projekt „Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026.
Tábora se zúčastnily děti ve věku 7 – 15 let převážně z Říčan. Dětem z ekonomicky slabších rodin byl tábor hrazen Koloběhem Říčany. Jeden
z turnusů byl na kole – s dětmi jsme během týdne najeli 180 km a objevili spousty krásných míst nejenom blízkého okolí Říčan.
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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.
V roce 2020 již díky podpoře projektu a nákupu majetku realizovala i v rámci 5– leté udržitelnosti sociální práci na Říčansku. Jednalo se o odborné sociální poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Pracovníci organizace jsou mobilnější díky zakoupenému automobilu a došlo
k rozvoji terénní formy služeb díky vybavení stanem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí.
Cesta integrace v lednu 2019 předložila závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu. Dotace byla v březnu 2019 proplacena ve výši 435 999,65 Kč,
kterou organizace v roce 2018 předfinancovala. Dalších 5% platila z vlastních zdrojů. Celkové náklady projektu činily 458 947 Kč.
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NĚKTERÉ Z PŘÍBĚHŮ NAŠICH KLIENTŮ
Občanská poradna
Klient v pokročilém seniorském věku (82 let) přichází opakovaně konzultovat složitou rodinnou situaci, kterou cítí jako křivdu.
Daroval synovi hospodářskou usedlost, kde obě rodiny žijí, ale každý ve své části usedlosti. Při darování bylo sepsáno ve prospěch
rodičů věcné břemeno doživotního užívání s tím, že mj. umožní vstup na zahradu, a nyní to syn s manželkou nedodržují a znemožnili průchod. Na společném dvorku zažívají vyhrožování, psychický násilí a ponižování ze strany snachy. Klient byl věc konzultovat
na městském úřadu, ale jedinou možností je podání žaloby, do čehož v rámci zachování alespoň udržitelných rodinných vztahů
nechtějí jít. Klient kvituje možnost o svých těžkostech s někým nestranným mluvit, je to pro něj zároveň i terapeutická pomoc. Od
klienta máme zpětnou vazbu, že naše poradenská činnost mu vždy uleví a pomůže.

Klientka (67 let), invalidní důchodkyně bydlící v Domě s pečovatelskou službou, u které v současné době sociální odbor Městského
úřadu podal návrh na zbavení svéprávnosti. Přichází k nám do poradny společně se svým o generaci mladším přítelem, který již
delší dobu bydlí u ní v bytě. Tento přítel finančně využívá seniorčiny dobroty a jejího omezeného intelektu (klientka vychodila speciální školu). Vzhledem k tomu, že u ní probíhá insolvenční řízení, přesto ho klientka ze svých omezených finančních možností živí
a poskytuje mu bydlení. Přítel se snaží ovlivnit proces přidělení opatrovníka ze strany města, aby s klientkou mohl nadále manipulovat ve svůj prospěch. Zpochybňuje znalecký posudek vypracovaný z oboru psychiatrie a ovlivňuje další seniory v blízkém okolí,
aby byl opatrovník určen mimo odbor. Klientka se na nás původně obrátila kvůli oddlužení, které jsme jí zpracovali a které bylo
schváleno a jelikož v nás má důvěru, tak se na nás opakovaně obrátila i v tomto případě.
Klientka si v manželství s mužem, který pracuje ve státní službě prochází hlubokou krizí i přesto, že mají dvě krásné zdravé malé
děti. Manžel přestal přispívat finanční prostředky na domácnost a na potřeby dětí a věnuje se převážně jen svým záležitostem.
Manželství již nějakou dobu neklape, a tak se klientka rozhodla podat žádost o rozvod. Manžel jí začal vyhrožovat tím, že když od
něj odejde a udělá mu tím ostudu v práci – nechá jí odejít jen s igelitkou a bez dětí. Několikrát jí vyhrožoval podáním trestního
oznámení pro krádeže majetku, pro nedostatečnou péči o děti i pro nesvéprávnost atd. Několikrát klientku fyzicky napadnul. Paní
klientka je ve velmi vyděšená, bojí se, že přijde o děti i vzhledem k tomu, že manžel pracuje ve státních službách a údajně má všude kontakty, čelí tak ještě hrubšímu vydírání a psychickému násilí. Například když odjela pro děti do školky, vrátila se domů a
našla vyměněné zámky. Musela povolat zámečníka. Klientka vyhledala poradnu s dotazy na možnosti podání trestního oznámení
pro domácí násilí, poškozování věcí a práv, aby se kvalifikovaně mohla bránit útokům manžela, který se netají svými dobrými
vztahy s policisty v místě bydliště.
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NZDM Klub Cesta
Klientka navštěvuje klub pravidelně od ledna 2020. Žije s rodiči a mladším sourozencem v regionu Říčan a aktuálně navštěvuje
poslední ročník základní školy. Rodinné zázemí klientky je stabilní. V loňském roce jsme nejvíce na klubu s klientkou řešili životní
změnu v podobě nástupu na střední školu, jejímž výběrem si klientka nebyla vůbec jistá. Klientčinou zakázkou tedy bylo nalézt
vhodnou střední školu a připravit se na její nástup. Nakonec jsme vybrali střední školu, ke které má vazby jak rodina klientky, tak
klientka sama svým posláním. Klientka klub navštěvuje převážně za účelem vlastního rozvoje a získání novým vjemů. Nejoblíbenějšími aktivitami klientky na klubu jsou společné debaty na různá témata (např. Moje místo v partě, Co chci v životě dokázat
atd.) a hlavně společné vaření.

Klient navštěvuje klub již od roku 2018. Žije s matkou, jejím přítelem a dvěma sourozenci v regionu Říčan a aktuálně navštěvuje
střední školu. Rodinné zázemí klienta je stabilní, avšak občas nevyrovnané, celá rodina je zatížena špatnou ekonomickou situací.
Klient vychází s matkou a jejím přítelem dobře, ovšem je často vystaven péči o své sourozence, které musí obstarat. Má k nim
vřelý vztah, avšak často řeší téma spojená s nedostatkem času na sebe, na přípravu do školu, na své kamarády, vzhledem
k častému hlídání malých sourozenců. V uplynulém roce jsme na klubu s klientem nejčastěji řešili experimentování s návykovými
látkami. Klient klub navštěvuje zejména, protože zde rád tráví svůj volný čas, získává čas pro sebe, získává pozitivní vzory chování, pozornost, potkává se zde s kamarády, ale i novými lidmi, které rád poznává. Na klub chodí dále probírat své radosti i strasti,
se kterými mu rádi pomáháme a poskytujeme mu náhled na konkrétní situace v jeho životě, které nám na klubu představuje
(např. experimenty s marihuanou a alkoholem, zkušenost se soudním řízením, péče o sourozence, starost o prarodiče.) Mimo jiné
se klient v poslední době na klubu rád věnuje posilování a boxování pod dohledem pracovníků klubu Cesta, tím se učí ovládat sám
se a zvyšovat si sebevědomí.

Klient se zapojil do projektu „Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie COVID-19“, ve kterém
skrze dobrovolníky zajišťujeme dětem doučování, a který jsme spustili v září 2020. Cílem projektu je jednak dohnat látku, kterou
mohly děti během jara 2020 zameškat, a zároveň jim pomoct s učením současné látky, a podporovat děti v pozitivních učebních
návycích, včetně vytváření dovednosti se efektivně učit. Klientovi je 13 let, žije s tátou v chalupě v chatařské osadě na Říčansku.
Rodina se potýká s velkým nedostatkem financí, z toho důvodu také nebylo pro chlapce možné se během jara 2020 připojit na
online výuku (neměli žádný funkční počítač nebo chytrý telefon), a tím pádem byl v učivu velmi pozadu. Klientovi jsme skrz projekt zařídili dar v podobě techniky (notebook), aby se jednak mohl účastnit online výuky, a zároveň dvakrát týdně dochází
k dobrovolnici na doučování. Klient i jeho otec jsou za pomoc i doučování velmi vděční. Klient se výrazně zlepšil ve většině předmětů a již není tolik pozadu za svými spolužáky. Doučování probíhá stále dál, protože všichni zúčastnění, a především klient sám,
mají stále velký zájem.
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Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Cesta integrace, o.p.s.
Ing. Jaroslav Černý, MBA, předseda
Ing. Jarmila Voráčková
Vítězslava Bínová
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 2020 celkem 19 zaměstnanců (vč. 1 na MD), konečný stav k 31.12.2020 byl celkem 15 zaměstnanců
(vč. 1 na MD), . Dále společnost v průběhu roku 2020 měla 25 uzavřených 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. Tereza Zajíčková, DiS., vedoucí sociální pracovnice 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
Bc. Dominik Břeň, kontaktní pracovník (do 12/2020)
Bc. Jana Kratochvilová, sociální pracovnice
Bc. Markéta Němcová, kontaktní pracovnice (do 12/2020)
Bc, Nikola Jelínková (roz. Štefanová), DiS., sociální pracovnice
Kristina Takáčová, projektová a finanční manažerka (do 3/2020)
Mgr. Marta Matějovská, sociální pracovník a evaluátor cílové skupiny (do 6/2020)
Bc. Dagmar Měchurová, DiS., sociální pracovník a evaluátor cílové skupiny (od 7/2020)
Mgr. Petra Přílučíková, odborný poradce (do 2/2020)
Mgr. Tomáš Vacek, odborný lektor (2-4/2020)
Ondřej Brusch, pracovník v sociálních službách (od 12/2020)
Adam Komárek, pracovník v sociálních službách (od 12/2020)

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:
Bc. Tereza Zajíčková, DiS., Ing. Pavla Lubinová, Petra Nyklová, Mgr. Markéta Hubínková, DiS., Bc. Nikola Jelinková (roz. Štefanová), DiS., Mgr.
Tomáš Vacek, Ing. Viktorie Ryčlová, DiS., Martin Kopřiva, Tereza Selixová– Nováková, Bc. Dominik Břeň, Bc. Markéta Němcová, Klára Holadová,
DiS., Mgr. Iva Kirejevová, Mgr. Petra Přílučíková, Kristina Takáčová, Mgr. Veronika Vítkovská, DiS., Bc. Jana Kratochvilová, Mgr. Ondřej Čalovka.
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HOSPODAŘENÍ
Náklady v členění podle nákladových položek ( v Kč)
mzdové náklady

3 971 724

sociální a zdravotní pojištění

1 232 202

ostatní sociální náklady
spotřeba materiálu

20 218
749 538,14

DHM do 40tis.

341 216,22

kancelářské potřeby
úklidové, hygienické a zdravotnické potřeby
ostatní materiál – literatura, sport. potřeby a pomůcky pro mládež, apod.
spotřeba energie
služby celkem

54 129,26
63 715
290 477,66
112 234,66
1 509 309,25

opravy, udržování

38 128

cestovné

48 590

spoje – poštovné, telefonní služby, internet

61 280,1

nájemné

306 147

vzdělávání, supervize, konzultace

66 580

ekonomické služby, účetní audit

147 000

právní služby a poradenství

336 000

tiskové služby – letáky, plakáty
ostatní služby – správa webu, software, pojištění, apod.
bankovní poplatky, jiné ostatní náklady
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
poskytnuté členské příspěvky
CELKEM

95 632
409 952,15

4 775
102 117
8 324

7 710 442,05

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 2020 žádné finanční odměny. Náklady hlavní činnosti z obecně prospěšné
činnosti a vlastní obecně prospěšné činnosti činily za rok 2020 celkem 7 710 442,05,-Kč. Výnosy hlavní činnosti z obecně prospěšné činnosti, vlastní obecně prospěšné činnosti a hospodářské činnosti činily za rok 2020 celkem 7 933 475,90,- Kč. Hospodářský výsledek činil za rok
2020 celkem 223 033,85,- Kč.
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HOSPODAŘENÍ
Výnosy v členění podle zdrojů ( v Kč)
Město Říčany
Město Benešov
Město Mnichovice
Středočeský kraj – Humanitární fond
Středočeský kraj – na poskytování sociálních služeb (původně dotace MPSV)
MPSV – programy COVID C,D,E
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – CPP, Volný čas dětí a mládeže
OPZ – Příměstské tábory na Říčansku I.
OPZ – Příměstské tábory na Říčansku II.
OPZ – Cesta z dluhů na Říčansku I.
OPZ – Cesta z dluhů na Říčansku II.
OPZ – Cesta z dluhů na Benešovsku
Přijaté dary
Tržby z vlastní činnosti
Jiné ostatní výnosy
CELKEM

100 000,00
50 000,00
6 000,00
270 000,00
3 223 800,00
410 744,00
452 874,00
367 957,00
55 151,25
234 262,50
318 695,00
438 348,75
987 751,25
69 000,00
801 881,00
147 011,15
7 933 475,90
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Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné činnosti k rozvahovému dni
Společnost nemá, k 31.12.2020 zřízeny žádné fondy.

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

0

Dlouhodobý hmotný majetek

458 947,00

Dlouhodobý finanční majetek

0

Oprávky

-254 720,00

Zásoby

0

Pohledávky za odběrateli

12 250,00

Pohledávky za poskytnuté zálohy - kauce podnájem

15 000,00

Pohledávky za poskytnuté zálohy - záloha energie

25 752,00

Příjmy příštích období - OPZ – Cesta z dluhů na Říčansku II.

438 348,75

Příjmy příštích období - OPZ – Cesta z dluhů na Benešovsku

342 878,75

Pokladna – zůstatek
Bankovní účet - zůstatek

15 621,00
2 524 938,51

Závazky
Dlouhodobé závazky
Dohadné účty pasivní

0
25 752,00

Přijaté zálohy – OPZ - Cesta z dluhů na Říčansku

112,50

Přijaté zálohy – OPZ - Cesta z dluhů na Říčansku II.

597 795,00

Přijaté zálohy – OPZ - Cesta z dluhů na Benešovsku

767 947,50

Přijaté zálohy– OPZ– Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.

252 500,00

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 2020 nedošlo ke
změně zakládací smlouvy ani složení správní či dozorčí rady a změně osoby ředitele.
Společnost vznikla na základě zákona č. 68/ 2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a dle zákona č. 248/ 1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů a doplnění zákonů přeměnou občanského sdružení
Cesta integrace. Veškerý majetek, závazky a pohledávky občanského sdružení Cesta integrace přechází na obecně prospěšnou společnost
Cesta integrace, o.p.s., která je přímým pokračovatelem občanského sdružení Cesta integrace, přebírá jeho identifikační číslo 26619032 i jeho
historii.

Náležitosti výroční zprávy dle § 21 zákona o účetnictví
Informace o skutečnostech po rozvahovém dni, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy: významné skutečnosti nenastaly.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky:
V roce 2020 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
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU
Poskytovatelé dotací
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Spolupracující společnosti, firmy, neziskové organizace a základní školy
MAS Říčansko, o.p.s., 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 , BESIP - Ministerstvo dopravy ČR,
CPKP - komunitní plánování, Město Bystřice - plán prevence kriminality, MAP Posázaví - pracovní skupina rovné příležitosti, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví MÚ Říčany, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Benešov, RUAH o.p.s.- projekt Obce blíže lidem, MAS Posázaví, MAS
Blaník, Úřad práce – pracoviště Benešov, Chopos, Raná péče, Charita Benešov, Vltawia psychologická poradna, Rytmus.

Městská policie Říčany, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje– stanice Říčany, Sbor dobrovolných hasičů Říčany, Asociace
dobrovolných záchranářů ČR, Oslíci na cestách, Celní správa ČR, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje.
Spolupráce v rámci dopravní výchovy BESIP:
ZŠ Světice, ZŠ Emila Kolbena Strančice, ZŠ Škvorec, ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, ZŠ Ondřejov, ZŠ Čestlice, I. ZŠ Říčany, 4. ZŠ Říčany Nerudova, ZŠ Mozaika Myšlín, ZŠ Mirošovice, ZŠ Senohraby, 3. ZŠ u Říčanského lesa, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, SCIS s. r. o. Jesenice.

Spolupráce v rámci všeobecné primární prevence:
3. ZŠ U Říčanského lesa, ZŠ Škvorec, Gymnázium Říčany, ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, ZŠ Mirošovice, ZŠ a MŠ při olivově dětské léčebně, ZŠ
Senohraby, ZŠ a PŠ Neratovice, 4. ZŠ Nerudova, ZŠ Slaný, ZŠ Mělník, ZŠ Jiráskova Kladno, I. ZŠ Říčany, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ Emila Kolbena
Strančice, ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Světice, ZŠ Chocerady.

Spolupráce s mateřskými školami:

MŠ Světice, Magic Hill MŠ, MŠ Pastelka Petříkov, MŠ Pyšely.

Spolupracující města
Město Říčany, Město Mnichovice, Město Benešov

Spolupracující firmy a dárci

Western-chilli

Marian Bilas a další drobní dárci.

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