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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé!
Není jednoduché hodnotit rok 2020, který
celý proběhl ve stínu pandemie koronaviru.
V určitou chvíli se zastavily všechny naše
aktivity a i na nás dopadl strach z toho, co
přijde. Jsem ale hrdý na to, že se i v těchto chvílích naši zaměstnanci a dobrovolníci
rozhodli nezůstat stranou a být tu pro druhé. Někteří šili roušky, jiní nakupovali potraviny pro seniory, aby snížili riziko jejich nákazy, a další komunikovali
s našimi klienty online.
Byl to čas, který odhalil mnohé o každém
z nás, našich společenstvích i o celém
národě. Nejdříve respekt, vlna solidarity
a určité pokory, pak
ale také bezohlednost
a nezájem. Nakonec
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i zmatek a mnohdy protichůdná opatření.
O tom, zda jsme si z celé ojedinělé události
vzali skutečnou lekci, nebudu spekulovat, to
ukáže čas.
Zpočátku COVIDu se zcela pochopitelně
a oprávněně mluvilo především o seniorech
jako o hlavních obětech pandemie. Skutečně jí byli a to na mnoha úrovních – zdravotní,
sociální a další. My jsme však v rámci našich
služeb zpozorovali další oběti celé pandemie, které společnost objevila až zpětně.
Byli to mladí lidé, zejména z méně podnětného prostředí, kteří se jen velmi těžko vyrovnávali s výpadkem prezenční výuky ve
školách. Často šlo o žáky, kteří měli problémy se školní úspěšností již za normálních
okolností, koronavirová krize jim však ještě
přitížila. Způsobila ztrátu denního režimu,
kontaktu se společenským prostředím, nárůst nervozity doma, konflikty v rodinách,
nebo ztrátu motivace plnit úkoly. Obrovské
množství znalostí a dovedností se nejen nestihlo probrat, ale díky absenci školy došlo
k jejich časté ztrátě.
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Z tohoto důvodu jsme přivítali možnost
znovu v květnu 2020 otevřít naše Centrum
5KA a nabídnout našim klientům intenzivní doučování. Dnes v půlce roku 2021 vidíme
ovoce tohoto více než ročního úsilí – dětem,
kterým hrozilo opakování ročníku, se podařilo s naší asistencí známky vytáhnout a měly
by zvládnout postup dál. Nešlo jen o známky,
ale také o princip, že ten, kdo se na vše nevykašle, ale vloží do dosažení cíle plnou snahu,
dopadne lépe než ten, který podlehne lenosti
a rezignaci.
Další dobrou zprávou bylo uspořádání letního tábora pro děti ze sociálně ohrožených
rodin. V roce 2020 byla potřeba tábora akutní
a děti i rodiče byli nesmírně vděční. I my jsme
byli vděční za odvahu Města Rychnov nad
Kněžnou, které tábor z velké části financovalo i přes nejistý výhled výnosů z daní. Děkujeme i Škodě Auto, Městu Vamberk a Rokytnice
v Orlických horách.
Minulý rok jsme dále poskytovali služby
Občanské poradny ať už to bylo prezenční formou nebo přes email či telefon. Zájem
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o profesionální a nestranné poradenství byl
opět velký.
Díky Vám všem, kdo nám fandíte, a velký
dík také našim skvělým a obětavým zaměstnancům a dobrovolníkům. Všem Vám přeji, ať
v těchto nejistých dobách máte kde a od koho
brát sílu a klid.
S přáním pokojného zbytku roku 2021,
Martin Vlasák
Předseda OD5K10, z.s.
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KDO JSME

OD5K10, z. s. je skupina lidí, které není
jedno, jak žijí lidé v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Chceme druhým pomoci být
odvážní a zodpovědní, a tak jít proti proudu. Každý člověk si dnes může žít hodně
po svém, ale ne každý to umí tak, aby byl
skutečně šťastný a spokojený. Jde to však
i bez předlužení, závislostí, rozvodů, zloby,
osamělosti, neustálého střídání partnerů,
každotýdenní opilosti, nebo sebepoškozování. Protože právě tyto věci člověka
o štěstí a spokojenost nakonec okradou.
Jsme tu, abychom pomohli změnit směr,
kterým mnohé žene jejich okolí – jdeme
OD 5 K 10…
Náš sen o šťastných a spokojených lidech
na Rychnovsku uskutečňujeme skrze tyto
aktivity:
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA a streetwork v ulicích
Města Vamberka a Dobrušky pomáhá desítkám dospívajících a mladých dospělých.
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 Občanská poradna Rychnov nad
Kněžnou pomáhá stovkám lidí ročně zejména s předlužením, ale i dalšími problémy.
 Semináře primární prevence na 2.
stupni ZŠ a SŠ po celém Rychnovsku
osloví ročně více než 800 studentů na 12
školách.
 Letní tábor OD5K10 pro děti ze sociálně slabších rodin ve spolupráci se Sociálním odborem Města Rychnov nad
Kněžnou.
 Letní brigády, jednorázové dobrovolnické práce – různé dobrovolnické akce
pro okolní komunitu.
 Další aktivity – 5KU za vysvědčení,
přespávačky, víkendové výjezdy a další.
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HISTORIE
2007
Členové Sboru Jednoty bratrské v Rychnově
nad Kněžnou zakládají OD5K10, o. s. za účelem pomoci mladým lidem na Rychnovsku.
2008
V dubnu otevření preventivně-volnočasového
Centra 5KA pro neorganizovanou mládež – otevřeno 1x týdně pouze dobrovolnicky. V září zaměstnání prvního pracovníka pro Centrum 5KA na 0,5
úvazku. Rozšíření otevírací doby na 2 dny v týdnu.
Zahájení poskytování primární prevence na ZŠ a SŠ
na Rychnovsku odborným lektorem OD5K10, o. s.
2009
Vysoutěžení veřejné zakázky na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na
Rychnovsku ve výši přes 2 miliony korun na
období od 1. 1. 2010–31. 3. 2012. Pořádání 1.
tábora v rámci pověření SPOD spolu se sociálním odborem Města Rychnov n. Kn. pro 20
dětí ze soc. znevýhodněného prostředí.
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020

2010
Transformace Centra 5KA na registrovanou
sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – profesionalizace služby (školení
zaměstnanců, metodiky dle standardů kvality
MPSV).
2011
Změna statutárního orgánu – zakládající člen
a dlouholetý statutár Ing. Jiří Bárta předává
štafetu Mgr. Martinovi Vlasákovi. Obměňuje se
i tým NZDM Centra 5KA.
2012
Zahájení volnočasového projektu Spolu v 5CE,
který spojuje mladé lidi z vyloučených lokalit
a majoritní společnosti. Projekt zahrnuje šest
volnočasových kroužků a další jednorázové
akce.
2013
Centrum 5KA absolvuje dvoudenní Rozvojový
audit České asociace streetwork s výsledkem
93%. Centrum 5KA se stává členem ČAS.
2014
Centrum 5KA úspěšně prošlo Inspekcí kvality
poskytování sociálních služeb, a to v přepoč10

tu na 95%. Zahájení nespecifického streetworku ve Vamberku. Agapé, o. s. (provozovatel Občanské poradny) a OD5K10,
o. s. fúzují. Nástupnickou organizací je
OD5K10, o. s., která ve stejném rozsahu
poskytuje Občanskou poradnu Rychnov nad Kněžnou. Fúze přinese lepší organizační i finanční zázemí pro projekty
OD5K10, o. s.
2015
Úspěšné absolvování všech kontrol
v rámci probíhající IP – Služby sociální
prevence v Královéhradeckém kraji III
v období 1. 1. 2015–30. 9. 2015. Transformace OD5K10, o. s. na OD5K10, z. s. Rozjezd pravidelného doučování pro děti na
prvním stupni ZŠ.
2016
Obměna týmu NZDM Centrum 5KA.
NZDM Centrum 5KA se stává členem
Asociace Comeniana, z. s.
2017
Úspěšné získání dotace IROP č. 30 na
projekt „Rozvoj infrastruktury sociálních
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služeb OD5K10“ ve výši 8,8 mil. korun na rekonstrukci budovy č.p. 373 ve které poté budou soustředěny veškeré aktivity OD5K10. Pořádání letního jazykového tábora English Camp se skupinou
amerických dobrovolníků, kterého se zúčastnilo
cca 15 mladých lidí.
2018
Uzavřena smlouva se stavební firmou Elkona CZ
o provedení rekonstrukce budovy č. p. 373 a v září
zahájení stavebních prací. Úspěšné absolvování rozvojového auditu České asociace streetwork
s celkovým výsledkem 90%.
2019
Dokončení rekonstrukce budovy č. p. 373 a koncem října stěhování do nových prostor. Od listopadu pak poskytování sociálních služeb na nové adrese. Příprava na poskytování terénní formy služby
NZDM v Dobrušce od ledna 2020.
2020
Zahájení nespecifické formy terénní práce
v Dobrušce ve spolupráci s volnočasovým klubem
Vješák. S výjimkou vládního nařízení o zákazu poskytování soc. služeb kontinuální pokračování práce i přes omezení dané pandemickou situací.
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB CENTRUM 5KA
Co je Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež?
Centrum 5KA je určeno dětem a mladým
lidem ve věku 6–26 let, kteří řeší problémy
v rodině, ve škole, se svým volným časem,
se zákonem, drogami, partnery, penězi
nebo prací. Jedná se často o neorganizovanou mládež, která „nezapadla“ do různých běžných volnočasových aktivit (DDM,
sportovní oddíly, kroužky, atd…). Stejně jako
v předchozích letech i v roce 2020 jsme tu
pro mladé lidi byli čtyřikrát týdně od pondělí do čtvrtka od 13.30h do 17.30h, v úterý
jsme měli otevřeno od 14.30h do 18.30h.
V úterý, v otevírací době také probíhala terénní forma poskytování ve Vamberku (tzv.
nespecifický streetwork) a dvakrát týdně
od 14.00h do 18.00h také v Dobrušce. Pro
mladé lidi jsme tu byli zdarma a kdykoliv
během otevírací doby mohli přijít nebo
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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odejít. Námi připravených aktivit se nemuseli účastnit
a mohli vystupovat pod přezdívkou. Část z nich přicházela
za volnočasovými aktivitami (stolní fotbálek, počítače, deskové hry), ale mnozí z nich využili možnost komunikovat
o svých životech se pracovníky NZDM.
Co se za rok 2020 OD5K10, z.s. podařilo?
Centrum 5KA:
 Individuální a případová práce s 78 klienty (42 muži, 36 ženy).
 Vzhledem k situaci s COVID a uzavřeným školám se tento rok v období ledna až března (a poté první zářijový týden) v rámci propagace NZDM a preventivní práce s mladou generací uskutečnilo celkem 15 dvouhodinových
přednášek (30 hodin, 321 žáků) na 2 základních školách.
 Získat grantovou podporu od f-nadace na podporu realizací přednášek primární prevence (které ovšem byly
ve výsledku značně omezeny, viz. výše).
 Od 1. ledna ve spolupráci s volnočasovým klubem
Vješák spustit terénní práci (streetwork) v Dobrušce s finanční podporou města Dobruška.
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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 Během uzavření sociálních služeb (neoficiálně-dobrovolnicky) a karantény zůstávat v online kontaktu s částí klientů
NZDM.
 Během uzavření škol pomáhat některým klientům s online výukou, doučováním a vypracováváním domácích
úkolů.
 Díky emailovému poradenství dlouhodobě provázet mladou dívku psychicky
náročným
obdobím
jarní (a částečně i podzimní) karantény
s uzavřením škol.
Návazné aktivity OD5K10 pro mládež:
 Z pověření OSPOD Města Rychnov
nad Kněžnou připravit a realizovat
výchovněrekreační tábor v Křinicích
u Broumova, jehož se zúčastnilo celkem 25 dětí, z toho 20 ze sociálně vyloučeného prostředí.

Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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Statistika poskytovaných služeb za rok 2020:
Za rok 2020 jsme měli otevřeno 167 dnů.
Pracovali jsme s 78 klienty (42 muži, 36
ženy), z toho 30 v terénu (15 ve Vamberku a 15 v Dobrušce, 19 mužů, 11 žen) a 112
zájemci o službu. Tito uživatelé a zájemci navštívili Centrum 5KA (či byli v kontaktu
s terénními pracovníky) za rok 2020 celkem
1237krát. Kontaktů v terénu proběhlo 299
(160 Vamberk a 139 Dobruška) a kontaktů
online 137. Celkem jsme těmto mladým lidem poskytli 1831 různých níže uvedených
výkonů.

c) sociálně terapeutické činnosti: kontaktní
práce, pomoc v krizi, poradenství, práce se
skupinou,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
doprovázení, informační servis, jednání s institucí, přeposlání.

Jako sociální služba jsme dle zákona našim uživatelům nabízeli následující služby
sociálního charakteru:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: volnočasové aktivity, doučování, poskytnutí
materiálu, preventivní programy, situační intervence, podpora vlastních aktivit,
b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím: účast na akci,
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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1%

Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti:

16 %

688

Zprostředkování kontaktu
se společenským
prostředím:
20

38 %

Sociálně terapeutické
činnosti:

801

Pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních
záležitostí:
33

44 %
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Jednání se zájemci o uzavření
dohody o poskytování
sociální služby (ostatní): 289
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SEMINÁŘE PRIMÁRNÍ PREVENCE
V rámci naší propagace Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež i preventivní práce
s mladou generací na Rychnovsku už od roku
2008 provádíme semináře primární prevence.
Naši dva lektoři nabízí na cca 12 základních
školách a středních školách na Rychnovsku
už několik let komplexní dlouhodobý program seminářů primární prevence. Program
je zaměřen především na základní školy, kde
nabízí systematické absolvování 8 různých témat vždy jednou za půl roku od 1. pololetí 6.
ročníku po 2. pololetí 9. ročníku.
6.třída:
1. pololetí: Prevence šikany – Miriam Klapalová
2. pololetí: Dospívání – Miriam Klapalová
7. třída:
1. pololetí: Alkohol a kouření – Miriam Klapalová
2. pololetí: Partnerské vztahy – Miriam Klapalová
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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8. třída:
1. pololetí: Drogy – Jiří Vrba
2. pololetí: Antikoncepce a pohlavně
přenosné nemoci – Jiří Vrba
9. třída:
1. pololetí: Sekty a náboženství – Jiří Vrba
2. pololetí: Extremismus, rasismus
a antisemitismus – Jiří Vrba
Vzhledem k situaci s COVID a uzavřeným
školám se tento rok v období ledna až března (a poté první zářijový týden) uskutečnilo
celkem 15 dvouhodinových přednášek (30
hodin, 321 žáků) na 2 základních školách.
Program pravidelně využívají tyto školy a zařízení:
ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou 
ZŠ s MŠ Slatina nad Zdobnicí  GFMP
Rychnov nad Kněžnou  ZŠ Javornice 
ZŠ Solnice  ZŠ Vamberk  ZŠ Voděrady
 ZŠ Opočno  ZŠ Slatina nad Zdobnicí
 ZŠ Dobruška a další…
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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BESEDY O VÝCHOVĚ
Již čtvrtým rokem pokračovaly besedy
Mgr. Martina Vlasáka určené pro rodiče,
pěstouny, učitele a pracovníky s dětmi.
Konkrétní témata jednotlivých besed
byla například:
Děti do 6 let a média  Děti do 6 let
a závislosti  Děti do 6 let a hranice
ve výchově  Děti do 6 let a důležitost
otce ve výchově  Nebezpečí internetu
pro děti a mladistvé  Jak zabránit šikaně mého dítěte  Dospívající a drogy
 Dospívající a promiskuita. Ucelená
nabídka a popis jednotlivých besed je
na www.od5k10.cz.
Během roku 2020 proběhlo celkem 15
těchto besed, nejčastějším tématem pak
bylo Nejčastější chyby ve výchově dětí
do 6 let.
Výroční zp
zzpráva
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OBČANSKÁ PORADNA
Posláním Občanské poradny je zajišťovat
provoz služby odborného sociálního poradenství na Rychnovsku dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou poskytuje rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané
netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Cílem poradny je nabídnout lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci, bezplatnou,
diskrétní, nestrannou a nezávislou pomoc
a podporu v aktivním přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat odborné služby
zachovávající a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování chodu veřejné
správy a samosprávy ve prospěch občanů.
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Historie Občanské poradny
2001
V březnu 2001 založeno Občanské sdružení
AGAPÉ (se sídlem v Potštejně), jehož jedinou
náplní bylo a je provozovat Občanskou poradnu v Rychnově n. K. O tři měsíce později Agapé
přijalo prvního zaměstnance a navázalo spolupráci s partnerskou poradnou Trialog Brno
(nyní Triada), která se velmi zasloužila o zahájení provozu poradny 3. 9. 2001.
2002
Přijetí za řádného člena Asociace občanských
poraden.
2003
Zisk certifikátu kvality AOP.
2004
Přijetí druhého zaměstnance na částečný úvazek, zahájen provoz kontaktních míst Občanské poradny v Kostelci nad Orlicí a v Dobrušce.
20

2005
Více než padesátiprocentní nárůst konzultací.
Zajištění nových vhodných prostor pro poskytování služeb.
2006
Zaměření na vzdělávání pracovníků, akce „Den
s občanskou poradnou“ u příležitosti 5. výročí
Občanské poradny.
2007
Registrace sociální služby dle zákona č.
108/2006 Sb., zapojení do projektu evaluace – v rámci projektu Královéhradeckého kraje, zrušení kontaktních míst v Kostelci nad Orlicí a v Dobrušce ke dni 31. 12. 2007.
2008
Zapojení do tříletého projektu AOP „Dluhové
poradenství“, pořádání seminářů pro veřejnost
s tématem finanční gramotnosti.
2009
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“,
pořádání seminářů pro veřejnost s tématem
finanční gramotnosti. Spolupráce Petry Kozlové na tvorbě pořadu Krotitelé dluhů České
televize.
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2010
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“
včetně seminářů. Spolupráce Petry Kozlové na
tvorbě pořadu Krotitelé dluhů České televize.
2011–2013
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“
včetně seminářů.
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2014
Sloučení Agapé, o. s. s OD5K10, o. s.
2015
Zapojení do projektu „Dluhové poradenství“,
pořádání seminářů pro veřejnost s tématem
finanční gramotnosti. Pořádání semináře na
téma Sociální tématika (dávky, příspěvky apod.)
v Rodinném centru Sedmikráska Dobruška.
2016
Změna názvu spolku z OD5K10, o. s. na OD5K10,
z. s. Zapojení do projektu „Dluhové poradenství“,
pořádání seminářů pro veřejnost s tématem finanční gramotnosti. Pořádání semináře na téma
Možnosti uplatnění žen po mateřské dovolené
v Rodinném centru Sedmikráska Dobruška.
2017
Zapojení do projektu „Dluhové poradenství“,
pořádání seminářů pro veřejnost s tématem
finanční gramotnosti.
2018
Zapojení do projektu „Dluhové poradenství“, pořádání seminářů pro veřejnost s tématem finanční
gramotnosti. Zapojení do Týdne vzdělávání dospělých, který pořádal ÚP ČR – krajská pobočka HK.
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020

2019
Od 1. 11. 2019 poskytování služeb v nové
budově na adrese Tylova 373, Rychnov
nad Kněžnou. Zapojení do Týdne vzdělávání dospělých, který pořádal Úřad práce
ČR – krajská pobočka Hradec Králové. Pořádání seminářů pro veřejnost a pro pracovníky ÚP Rychnov nad Kněžnou, Sdružení Splav, z. s. Účast na konferenci Sociální
práce v praxi.
2020
Specifický rok spojený s pandemií COVID-19
Zpráva o činnosti OP
V roce 2020 byla Občanská poradna Rychnov
nad Kněžnou zájemcům o službu k dispozici
čtyři dny v týdnu (21,5 hodiny). Sociální služby
jsme poskytovali ambulantně na adrese Tylova 373, Rychnov nad Kněžnou.
Počet konzultací ......................................... 183
Počet dotazů ................................................276
Muži ................................................................ 81
Ženy .............................................................. 102
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Statistiky:
Celkový počet konzultací v roce 2020 oproti roku
2019 značně klesl. Bylo znát, že v době probíhající pandemie COVID-19 naši poradnu kontaktovalo i navštěvovalo méně lidí. Přičítáme to nouzovému stavu. Lidé omezili pohyb, báli se kamkoliv
chodit a v neposlední řadě byli nemocní. Ze statistických údajů roku 2020 vyplývá, že oblasti
problémů jsou v podobné procentuální výši jako
v roce 2019. Jen v oblastech rodiny a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů a sociálních dávek a služeb došlo k mírnému navýšení.
Přičítáme to k důsledkům pandemie COVID-19.
Hodnocení:
Rok 2020 byl velmi specifický a to díky pandemii Covid-19. Jak všichni víme, pandemie se
dotkla celé naší společnosti. I naše Občanská
poradna se musela této pandemii přizpůsobit, ale nestalo se, že bychom poradnu museli dočasně zavřít. Občanská poradna musela
zajistit ochranu proti nákaze jak zaměstnanců
OP, tak i našich klientů. Povinností bylo používání roušek, dezinfekce a rozestupy. Od 17. 3.
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020

do 4. 5. 2020 jsme poskytování našich služeb
omezili na poradenství po telefonu a přes e-mail. Od 4. 5. 2020 jsme se vrátili k poskytování i osobních konzultací při dodržování výše
uvedených pravidel. Jsme moc rádi, že se
nám podařilo i přes omezení naplnit zásadní
cíl - udržet rozsah a kvalitu služeb. Za co jsme
opravdu vděční, že naše Občanská poradna
nebyla Covidem přímo zasažená a mohli jsme
celý rok fungovat. Velké díky patří Krajskému
úřadu, který nám na jaře, kdy byl nedostatek ochranných prostředků, poskytl dostatek
ochranných prostředků (roušky a dezinfekci).
I přes probíhající pandemii jsme se snažili
klientům vytvořit podmínky, které odpovídají
našim standardům, tzn. že je dodrženo naprosté soukromí a tak naplňujeme – diskrétnost,
anonymitu, nezávislost a bezplatnost. Skladba
problémů, s kterými k nám klienti chodí, je různorodá. Stále platí, že naše poradkyně nejvíce
s klienty řeší problémy vzniklé předlužením.
Narostly problémy v partnerských vztazích. Důvodem těchto problémů je intenzivnější trávení
společného času rodin. Rodiny si odvykly být
23
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spolu intenzivně. A tam, kde vztahy v rodinách
nefungovaly již dříve, tak pandemie tyto krize
prohloubila. Setkáváme se ale i s problémy v jiných oblastech např. spotřebitelství, pracovně
právní apod. Služby poskytovala jedna sociální pracovnice. V době čerpání řádné dovolené
služby poskytovala pracovnice v sociálních
službách. Byla tak zajištěna dostupnost služby
a nemuseli jsme na tuto dobu OP zavírat.
Mimo poskytování odborného poradenství se
snažíme propagovat činnost OP prostřednictvím pořádáním seminářů. V loňském roce jsme
bohužel tuto činnost díky omezením související
s pandemii COVID-19 nemohli uskutečnit.
Podněty pro rok 2021:
Občanská poradna má za hlavní cíl nadále
udržovat rozsah a kvalitu služeb. Cílem Občanské poradny je zajištění potřebných financí
na plynulý chod OP v Rychnově nad Kněžnou,
rozvoj a kvalitu služeb, propagace či vzdělávání pracovníků.
Předpokládáme, že pandemie COVID-19 přiVýroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020

nese spoustu finančních, rodinných, pracovně-právních problémů.
Proto i v roce 2021 bude Občanská poradna
velice důležitá pro občany v tíživých životních
situacích, a proto se bude i nadále snažit, aby
byla pro naše klienty přínosem.
Poděkování
NAŠIM DONÁTORŮM:
 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
 Městu Rychnov nad Kněžnou
 všem drobným dárcům
…za finanční podporu formou dotací, příspěvků
a darů.
NAŠIM SPOLUPRACOVNÍKŮM A PARTNERŮM:
 Servisnímu centru Asociace občan. poraden
 Sboru Jednoty bratrské v Rychnově n. Kn.
a mnohým dalším
…za neocenitelnou pomoc a spolupráci.
UŽIVATELŮM NAŠÍ SLUŽBY:
…za projevenou důvěru, spolupráci a poskytnutou zpětnou vazbu.
25

TÁBOR V RÁMCI POVĚŘENÍ K VÝKONU OSPOD
V prostorách bývalé ZŠ v obci Křinice u Broumova, které se v několika předchozích letech
velmi osvědčily, se i v roce 2020 uskutečnil
12. ročník letního výchovně-rekreačního tábora OD5K10, z. s. pořádaného z pověření OSPOD města Rychnova nad Kněžnou. Dvacet
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pět dětí (z toho dvacet ohrožených sociálním
vyloučením), které mají jinak jen omezenou
možnost účastnit se podobných akcí, zažilo
v týdnu od 13.–19. června 2020 cestovatelské
dobrodružství na „Cestě kolem světa za 80
dní“ podle klasického románu Julese Vernea.
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Děti byly rozdělené do pěti družin a každý den pro
ně byly nachystány hry v lese, soutěže, výtvarničení, šifry, aktivity zaměřené na motorické a pohybové
schopnosti. Účastníci mohli během tábora za osvojení dovedností získávat vyšší hodnosti a s tím spojené odměny. Nechyběl ani karneval, stezka odvahy,
táborák. Vše bylo zpestřené každodenními tématickými rozvičkami dle kontitentu, na kterém se příběh
aktuálně odehrával.
Společně strávený čas připravil spoustu příležitostí
otvírat důležitá témata dětského světa. Řešení porušování pravidel mnohdy přineslo plodné rozhovory
o odpovědnosti a trestech. Tábor umožnil vytvoření
důvěry mezi dětmi a vedoucími tak, aby vztahy mohly pokračovat v rámci celoroční práce v Centru 5KA.
Na podzim 2020 pak proběhlo potáborové setkání
s dětmi a jejich rodiči. Společně jsme zavzpomínali
na tábor u promítání videa, fotek a občerstvení.
Celý rekreačně-výchovný pobyt odborně zajišťovalo několik vedoucích – pracovníků a dobrovolníků
OD5K10, z. s. a osob registrovaných v rámci pověření
OSPOD (viz. str. 6).
Výroční zpráva OD5K10, z. s. za rok 2020
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní zisk/ztráta za rok 2020

20 775,34 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2020
Stav bankovního účtu u FIO banky I k 31. 12. 2020
Stav bankovního účtu u FIO banky II k 31. 12. 2020

9 934,00 Kč
546 776,51 Kč
200,00 Kč

Náklady celkem
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD MRK
- z toho Lektorování
- z toho Vedlejší hospodářská činnost

3 936 706,90 Kč
2 610 251,35 Kč
1 121 751,18 Kč
162 455,37 Kč
42 249,00 Kč
0,00

Materiál
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD MRK

110 645,31 Kč
37 933,24 Kč
46 475,07 Kč
26 237,00 Kč

Energie
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

109 427,00 Kč
75 203,00 Kč
34 224,00 Kč
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Opravy a udržování
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

25 721,00 Kč
21 249,00 Kč
4 472,00 Kč

Cestovné
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
- z toho Lektorování

31 050,57 Kč
17 805,00 Kč
978,00 Kč
11 618,57 Kč
649,00 Kč

Náklady na reprezentaci
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
Ostatní služby (nájmy, telekomunikace, jiné služby)
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

3 044,80 Kč
1 867,00 Kč
1 177,80 Kč
429 501,40 Kč
247 907,31 Kč
130 639,09 Kč
50 955,00 Kč

Mzdové náklady
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
- z toho Lektorování

2 042 827,00 Kč
1 402 027,00 Kč
566 783,00 Kč
71 417,00 Kč
2 600,00 Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

592 769,00 Kč
439 619,00 Kč
153 150,00 Kč
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Zákonné pojištění zaměstnanců
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
Stravenky zaměstnanců a příspěvek na penzijní přip.
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

7 011,00 Kč
5 155,00 Kč
1 856,00 Kč
73 360,00 Kč
57 037,00 Kč
16 323,00 Kč

Ostatní daně a poplatky
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

0,74 Kč
0,64 Kč
0,10 Kč

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (NZDM)
Úroky BÚ
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

750 Kč
63 768,75 Kč
41 449,75 Kč
22 319,00 Kč

Dary (Lektorování)
Jiné ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky, čl.příspěvky)
- NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

39 000 Kč
30 346,33 Kč
16 883,41 Kč
12 412,92 Kč
1 050,00 Kč

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
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377 484,00 Kč
245 365,00 Kč
132 119,00 Kč
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Výnosy celkem
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD MRK
- z toho Lektorování
- z toho Vedlejší hospodářská činnost
Tržby z prodeje služeb
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
- z toho Lektorování
- z toho Vedlejší hospodářská činnost
Tržby za prodej zboží (NZDM Centrum 5KA)

3 957 482,24 Kč
2 610 151,39 Kč
1 121 750,48 Kč
162 455,37 Kč
61 925,00 Kč
1 200,00 Kč
158 680,37 Kč
106 955,37 Kč
50 525,00 Kč
1 200,00 Kč
253,00 Kč

Úroky BÚ
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

3,87 Kč
3,39 Kč
0,48 Kč

Dary
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Lektorování

88 548,00 Kč
49 074,00 Kč
28 074,00 Kč
11 400,00 Kč

Členské příspěvky
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

600,00 Kč
390,00 Kč
210,00 Kč
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Jiné ostatní výnosy
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

410 694,00 Kč
245 575,00 Kč
132 119,00 Kč
33 000,00 Kč

Provozní dotace MPSV
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

2 712 373,00 Kč
1 951 026,00 Kč
761 347,00 Kč

Provozní dotace Město Rychnov n. Kn.
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
Provozní dotace KHK (NZDM)

420 000,00 Kč
220 000,00 Kč
200 000,00 Kč
63 830,00 Kč

Provozní dotace Město Dobruška (NZDM)

60 000,00 Kč

Provozní dotace Město Vamberk
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

33 500,00 Kč
20 000,00 Kč
13 500,00 Kč

Provozní dotace Město Rokytnice v OH (Tábor OD5K10)
ROZVAHA ke dni 31. 12. 2020 (zaokr. na celé koruny)
Aktiva:
Stavby – rekonstrukce čp. 373 vč. vybavení
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
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9 000,00 Kč

11 102 459,00 Kč
219 000,00 Kč
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Oprávky ke stavbám
Peněžní prostředky v pokladně
Účty v bankách
Poskytnuté provozní zálohy
Náklady příštích období
Celkem

-532 919,00 Kč
9 934,00 Kč
546 976,00 Kč
120 000,00 Kč
10 446,00 Kč
11 475 896,00 Kč

Pasiva:
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčt. s inst. sociál. a zdravot. pojištění
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Vlastní jmění – investiční dotace Město RK
Vlastní jmění – investiční dotace IROP
Vlastní jmění – investiční dar Škoda Auto
Vlastní jmění – investiční dotace KHK
Vlastní jmění – investiční dary
Vlastní jmění – investiční dar Nadace Racek
Fondy
Výsledek hospodaření
Celkem

2,00 Kč
147 402,00 Kč
81 435,00 Kč
24 882,00 Kč
2 900,00 Kč
17 688,00 Kč
120 000,00 Kč
487 772,00 Kč
142 783,00 Kč
8 626 935,00 Kč
73 810,00 Kč
856 800,00 Kč
770 313,00 Kč
98 899,00 Kč
3 500,00 Kč
20 775,00 Kč
11 475 896,00 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za spolupráci a podporu
Všem dárcům, partnerům a spolupracovníkům děkujeme, že nám pomáháte rozvíjet a uskutečňovat
pomoc potřebným lidem z našeho regionu!
Jsme členy:
Asociace Comeniana (Centrum 5KA)
Česká asociace streetwork, z. s. (Centrum 5KA)
Prakk – pracovní skupina NZDM KHK (Centrum 5KA)
Asociace občanských poraden, o. s.
(OP Rychnov nad Kněžnou)
Komunitní plánování Města Rychnov n. Kn.
(Centrum 5KA i OP RK)
Spolupracujeme s:
OSPOD Rychnov nad Kněžnou
OSPOD Dobruška
Pedagogicko-psychologická poradna,
okres Rychnov nad Kněžnou
Volnočasový Klub Vješák Dobruška
NZDM Kamin Ústí nad Orlicí
Maják, o. p. s.
Sdružení SPLAV, z. s.
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Podpořili nás:
Město Rychnov nad Kněžnou, Sbor Jednoty bratrské
v Rychnově nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Tesco, Úřad práce
ČR, ŠKODA AUTO, a. s., Stavebniny STAMONT, Město Vamberk, Město Rokytnice v Orlických horách, f-nadace, Sbory Jednoty bratrské v ČR, CKK Daňová

kancelář, Krestanskatricka.cz, Česká asociace streetwork a další drobní dárci.
Sháníme finanční partnery, kteří by chtěli podpořit naši práci. Pokud chcete svými penězi pomoci
utvářet pozitivní budoucnost mladých lidí, ozvěte se
nám. Rádi Vám naši práci představíme a na všechny
dary vydáme potvrzení.
RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU
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OD5K10, z. s., Tylova 373, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Tel.: 728 939 412, IČO: 22690361, info@od5k10.cz, www.od5k10.cz
Bankovní spojení: Fio a. s., 2600445803/2010
Obsah výroční zprávy zpracovali zaměstnanci společnosti pod vedením statutárního zástupce v červnu 2021.
Grafická úprava a sazba: Jiří Vrba – Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou.

