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Slovo úvodem 
 

Vážené dámy a vážení pánové, milé podporovatelky a milí podporovatelé, 

 

je nám potěšením, že se spolu s Vámi můžeme ohlížet za prací a událostmi, které se v roce 2015 

zapsaly do historie spolku Pro Dialog, z. s. 

 

V tomto roce se začal psát čtvrtý rok naší existence. Řady našich klientů a aktivit s nimi se 

rozrůstaly, nakolik to dovolila práce, o kterou se dělilo v různých pracovních úvazcích 9 lidí. Naše 

působení se během roku přesunulo z výlučně hostitelských míst v hernách RKC Paleček a RC 

Pexeso do prozatímního vlastního pronájmu na Vyšehradě a na podzim do dlouhodobého pronájmu 

vlastního zázemí a kanceláře na Žižkově. 

Tento náš počin, že máme vlastní prostory, byl umožněný a také motivovaný grantem, který jsme 

získali od Nadačního fondu Avast v rámci jejich zaměstnaneckého projektu. NF Avast však nebyl 

ani zdaleka jediný, který se zasloužil o to, že Pro Dialog, z. s. mohl provádět své aktivity v roce 

2015 a může také pokračovat i roce dalším.  Rok 2015 byl pro nás nový v tom, že jsme nemohli 

pokrýt svou činnost z tradičních finančních podpor ze strany státních dotací a vypsaných grantů, ani 

když se k nim přidaly příspěvky od Magistrátu a jednotlivých městských částí Prahy, s nimiž 

spolupracujeme. Poprvé jsme se osobní kampaní obrátili na jednotlivce z řad našich známých a 

oslovili je s žádostí o podporu naší organizace. Je pro nás velkou ctí, že nám svěřili své peníze a 

podpořili nás celkovou částkou ve výši 144 000,-.  

Jim patří náš velký dík na úvod této výroční zprávy. Děkujeme Vám, kteří jste porozuměli naší 

situaci a považujete naši činnost za tak důležitou, že Vám stála za Vaši finanční podporu.   

Děkujeme dárkyni, která se rozhodla podporovat nás v pravidelných měsíčních intervalech. 

Děkujeme dárci, který si nepřeje být jmenován.  Seznam dárců uvádíme na konci této zprávy. Jsme 

vděčni, že díky Vám, kteří jste naše aktivity finančně podpořili, můžeme pokračovat v pracovní 

činnosti, která nás zajímá a baví a která nám dává smysl, neboť vidíme její výsledky v podobě 

ulehčení života dětem vyrůstajícím v rozdělených rodinách. 

 

Do budoucna vyhlížíme s nadějí, že se naše dílo bude i nadále rozvíjet a dařit.  

 

Vám všem, kdo budete tuto zprávu číst, přejeme krásné letní dny a hodně sil do života.  

 

                                                                                                    Za tým Pro Dialog, z.s.  J. Krpálková 
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O Pro Dialogu 
 

KDO JSME 

 

Jsme neziskovou organizací, která hájí lidská práva pro každého. Svou činností přispíváme k 

rozvoji občanské společnosti a demokracie. Zvláštní důraz klademe na vytváření příznivého a 

bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dětí. 

Zaměřujeme se na všestrannou pomoc lidem v situaci konfliktu a nedorozumění, kteří mají zájem 

podílet se na řešení své situace. Pracujeme také s osobami zasaženými či ohroženými násilím nebo 

chováním ohrožujícím jejich lidskou důstojnost. 

 

Sdružujeme odborníky z oblasti sociální práce, rodinného poradenství, psychoterapie, supervize, 

facilitace, psychologie, vzdělávání, koučingu, mediace. 

 

POSLÁNÍ 

  

Posláním organizace Pro Dialog je podporovat dialogický postoj. Jde nám o vedení dialogu mezi 

rodiči, jedinci v rodinách, partnery, dialogu mezi generacemi a kulturami ve společnosti. 

Pro Dialog podporuje všemi svými aktivitami přátelskou vnímavou komunikaci, vytváří prostor pro 

vyjednávání a dospívání k dohodám. 

 

CÍLE 

 

Cílem je hledat a nalézat cesty pro vzájemné dorozumění. Věříme, že tím posilujeme úctu k lidské 

bytosti, nenásilný přístup k ní, stejná práva pro každého a sociální spravedlnost. Významným cílem 

je chránit děti ohrožené neshodami, spory, konflikty nebo násilím v rodinách. 

 

ČINNOSTI 

 

Na neziskové bázi poskytujeme přímou pomoc formou poradenství, seminářů, komplexních služeb, 

krizových, psychoterapeutických, pedagogicko-psychologických a facilitačních konzultací pro 

jednotlivce, rodiny (včetně pěstounských), rodiče a jejich děti a skupiny. Podílíme se na osvětové 

činnosti v oblasti práce s rodinou a prevence násilí. Pořádáme semináře, konference, diskusní fóra, 

vzdělávací programy, apod. Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, s orgány 
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sociálně právní ochrany dětí a místní samosprávy, s občanskými iniciativami a dalšími neziskovými 

sdruženími. 

 

Formy práce 

 

 Asistence rodinám: Asistované předávání dětí, Asistovaná setkávání rodiče s dítětem 

 Asistence u Rodičovského dialogu s cílem vytvořit dohodu o potřebách dítěte 

 Restorativní programy: práce na obnovení vztahů mezi členy rodiny   

 Odborné psychologické a sociální poradenství 

 Speciálně pedagogické poradenství 

 Psychoterapie 

 Terapeutická práce s rodinou 

 Asistence pěstounským rodinám 

 Rodinná mediace   

 Krizová pomoc (forma psychosociální intervence, nikoliv ubytování) 

 Vzdělávání 

 

 

Tým pracovnic a pracovníků Pro Dialogu 

 

Jsme sehraný tým pracovnic a pracovníků, pracujeme ve dvojicích, trojicích, podle potřeb našich 

klientů a podle formy práce v daný okamžik. 

Tým je složen z těchto pracovníků:  

Ředitelka, sociální pracovnice, VŠ, výcviky v psychoterapii, managementu a sociální práci, 30 let 

praxe. 

Psycholožka, VŠ, výcviky v psychoterapii, rodinné terapii, 17 let praxe. 

Sociální pracovník, VOŠ sociálně právní, praxe 9 let v oboru sociální práce. 

Právnička, právní VŠ a doktorát, praxi v oboru 11 let, byla vystřídána právníkem, VŠ, 32 let praxe.   

Vedoucí facilitátorka, VŠ v magisterském programu, andragogika, výcvik v systému Nenásilná 

komunikace NVC,v mediaci NVC , 6 let praxe v sociální oblasti. 

Socioložka, VŠ v Magisterském programu, 6 let praxe, prochází výcvikem v NVC. 

Facilitátor, VŠ, prochází výcvikem v NVC, 6 let praxe. 

Facilitátorka, maturita, 6 let praxe, prochází výcvikem NVC.   

Facilitátor elév, ZŠ, prochází výcvikem NVC.   
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Programy 

 

I. Projekt v oblasti podpory rodiny MPSV, agenda SPOD:  
 

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi II 

Projekt je spolufinancován dotací MPSV – Podpora rodiny 

 

Cílová skupina: děti a jejich rodiny doporučené odbory sociálně právní ochrany dětí 

 

V průběhu roku 2015 organizace Pro Dialog, z.s. realizovala všechny v tomto projektu plánované 

aktivity. Organizace poskytovala asistence v rodinách s ohroženými dětmi ve spolupráci s odbory 

SPOD a soudy. Služby byly průběžně konzultovány s OSPOD a z každé služby existuje záznam 

určený rodičům, OSPOD a soudu. Jde o děti ohrožené rozchodem rodičů.    

 

Jednalo se o tyto služby: 

Asistovaná setkávání - ASS- tvořila největší podíl asistovaných služeb poskytovaných naší 

organizací. Některým rodinám byla v uplynulém roce poskytnuta služba v rozsahu, který postačoval 

k tomu, aby se situace v rodině stabilizovala a změnila, a rodina mohla čerpání služby ukončit, v 

jiných rodinách byla a je služba poskytována dlouhodobě, a tedy pokračuje. 

Asistovaná předávání (dětí mezi rodiči)-ASP -bylo významným prostředkem pro pomoc rodinám, v 

nichž je dítě vystavováno nevhodnému vztahování se mezi rodiči při přecházení dítěte mezi nimi. 

Rodinný dialog o potřebách dětí  - RD - je služba, kterou využili rodiče, kteří nejvíce vědomě 

usilovali o změnu nepříznivé situace v jejich rodině ve vztahu k dítěti a měli zájem o sjednání 

vzájemné dohody stanovující jejich společnou péči o dítě. 

Individuální konzultace vztahující se k asistovaným kontaktům -  Individuální konzultace s každým 

členem rodiny, která je v naší péči, je základní součástí naší spolupráce s rodinou. Individuální 

konzultace byly poskytovány jako součást každé poskytnuté služby i nad jejich rámec, na základě 

vyžádání klientem. 

Z každého setkání v rámci proběhlých služeb ASS, ASP a RD byly vypracovány podrobné zprávy 

rodičům, které byly rovněž zasílány pracovníkům OSPOD  a byly k dispozici soudům. 

Pracovnice Pro Dialogu byly také přizývány k soudním řízením, případovým konferencím a k 

osobním konzultacím na odborech SPOD. Za zmínku stojí realizace soudem nebo OSPOD 

nařízených asistovaných kontaktů dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickou rodinou. 

Přínos projektu 

Přínosy projektu jsou dlouhodobě vyzkoušené a potvrzené jak klienty, tedy rodiči, prarodiči, 

případně dalšími rodinnými příslušníky a jejich dětmi, tak OSPOD, soudy a dalšími subjekty, jako 

například lékaři, policie, a další. Ve spolupráci se jmenovanými subjekty se daří zajistit dětem 
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bezpečí a plynulejší rozvoj, snesitelnější podmínky pro život. Děti se s tím rodičem, se kterým 

nežijí ve společné domácnosti, mohou setkávat bezpečně, kontrolovaně, takže nemůže docházet k 

nevhodnému chování dospělých vůči dítěti, dále také bez výčitek druhého rodiče, neboť se jedná o 

dohodnutý pokojný způsob realizace práva dítěte na oba rodiče. 

Totéž platí i o případech, kdy se řeší vztah dítěte s dalšími rodinnými příslušníky, například s 

prarodiči. 

Asistence při realizování práva dítěte na rodiče a rodinu v případech, kdy dítě sice má biologickou 

rodinu, avšak bylo svěřeno do pěstounské péče (nebo jiné formy náhradní rodinné péče) se rovněž 

ukazuje jako velice vhodná k zajištění bezpečí a bezproblémovosti. 

Obrovským přínosem je, že rodiče se učí dávat jednoznačně přednost zájmům svého dítěte před 

zájmem vlastním. Rodiče se s odbornou podporou organizace Pro Dialog učí rezignovat na svůj 

dřívější partnerský /manželský/milenecký vztah, který skončil debaklem a rozchodem a učí se být 

odpovědnými rodiči.  V průběhu asistovaných kontaktů nařízených soudem nebo OSPOD má Pro 

Dialog šance vést rodiče nenásilnou formou k proměňování a prohlubování rodičovských 

kompetencí v kontextu konkrétní situace dítěte. Asistované kontakty jsou účinnou prevencí a 

dobrým řešením i tam, kde by jinak hrozilo odebrání dítěte biologickému rodiči. 

 

Služby byly poskytovány 29 rodinám. Z každého asistovaného setkání nebo předání byl zaslán 

záznam místnímu odboru SPOD. Pro Dialog vyhotovil na přání OSPOD nebo soudu zvláštní 

zprávu. 

 

Podíl dotace MPSV pokryl POUZE 14 % celkových nákladů organizace.  
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II. Dialog pro nové vztahy a novou komunitu II 
 

Projekt v dotačním titulu MS Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě 

zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.    

 

Cílová skupina: rodiny s dětmi a komunity zasažené násilím a trestnými činy 

 

V roce 2015 Spolek Pro Dialog realizoval všechny aktivity obsažené v projektu Dialog pro nové 

vztahy a novou komunitu, jehož náplní jsou dva restorativní programy a právní poradenství. 

Aktivity byly zaměřeny na podporu všech zúčastněných osob v rodinách či širších společenstvích, 

kde bylo přítomno násilí, násilí v rodinách, ohrožení trestnými činy. 

 

V rámci restorativního programu I byly realizovány tyto služby: 

 

Poradenství   

Úvodní konzultace - seznámení s nabídkou pro dané zájemce – osoby, které vyhledaly služby Pro 

Dialogu, navázání kontaktu, zjištění konkrétních potřeb. Přiřazení do některé z aktivit Pro Dialogu, 

provázení procesem v aktivitě, další průběžné konzultace. 

Krizová pomoc 

V případě potřeby byla poskytována krizová psychosociální intervence osobám v programech. 

Klienti a klientky často nezvládají své emoce při konkrétních činnostech v rámci projektu, například 

pokud se jedná o setkávání násilného rodiče s dítětem. Rodič, který má dítě v péči, má obvykle 

obavy, zda pro dítě je setkání s násilným rodičem snesitelné, přenáší na dítě své pocity úzkosti a 

strachu z násilí, vlastně si často vůbec nepřeje, aby se dítě s násilným rodičem setkalo. Násilný 

rodič se zase naopak velmi zlobí, že své dítě nemůže vidět v běžném životě a prostředí, obviňuje 

druhého rodiče, ž mu brání ve styku s dítětem, popírá nebo bagatelizuje své násilné jednání.    

Krizová pomoc byla poskytnuta například rozzlobenému otci (násilí vůči partnerce, momentálně 

běží trestní řízení ve věci trestného činu „stalking“) při ukončování jeho setkání se synem. Krizová 

pomoc byla poskytnuta v jednom případě také formou zajištění ubytování, v několika případech 

formou poskytnutí potravin. 

Doprovody 

V několika případech Pro Dialog poskytoval doprovod klientkám k zajištění bezpečí při cestě z Pro 

Dialogu domů (do azylového domu) či na úřad či policii.      

Sociálně-terapeutické činnosti 
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Jsou poskytovány klientele v souvislosti s posilováním rodičovských kompetencí, obzvláště 

násilným rodičům a jejich dětem, které se s nimi setkávají a jsou s nimi v interakci s podporou 

pracovníků Pro Dialogu.   

Asistovaná setkávání 

Rodinám zasaženým násilím, kde nebyl zákaz styku násilného rodiče s dětmi, naopak byl soudem 

nařízen asistovaný kontakt, byla poskytována tato služba. Rodiče byli podporováni v rozvoji 

rodičovských kompetencích, násilný partner byl veden k sebereflexi a sebeovládání. Dítěti bylo 

zajištěno bezpečí tak, že mělo po celou dobu setkání k dispozici pro sebe jednoho pracovníka Pro 

Dialogu. Násilný rodič podepsal pravidla pro setkání a byl po celou dobu setkání podporován 

pracovníkem Pro Dialogu.    

Asistovaná předávání dětí mezi rodiči 

Pokud bylo možné se s oběma stranami dohodnout a v případě nařízení soudu o asistovaném 

předávání dítěte, tedy tam, bylo vyhodnoceno riziko napadení dítěte jako nulové, bylo organizováno 

předání dětí mezi rodiči tak, aby dítě nebylo vystaveno nepříjemným jednáním mezi rodiči. Tato 

služba je zajištěna tak, že pracovník Pro Dialogu převede dítě od jednoho rodiče ke druhému a je 

tak zajištěno, že rodiče se vůbec nesetkají, takže je násilí eliminováno. 

Rodinný dialog (Rodinná mediace) 

Pokud se tak obě strany rozhodnou, Pro Dialog pracuje s rodiči na rodičovských dohodách o tom, 

jak se rodiče budou vztahovat k dětem, které mají za cíl vyloučit jakékoli násilí. Rodiče přicházejí a 

sdělují, zda a jak se jim dohody dařilo naplnit. V případech uskutečněných v rámci tohoto programu 

bylo nutné v některých fázích pracovat odděleně s každým rodičem, neboť násilí v rodině obvykle 

velmi ztěžuje postoje obou stran a je nutné vyvažovat pozice tzv. oběti a naopak tzv. násilné osoby, 

tak, aby byly vyrovnané.   

V rámci restorativního programu II s názvem: Systémy a kruhy obnovy, byly realizovány tyto 

služby: 

Restorativní program II. Nejčastěji navazoval na restorativní program I., ale máme i 3 případy, kdy 

klientela požádala přímo o práci na kruhu obnovy. Restorativní program II. měl 5 etap: 

I.Etapa Nastavení Systému obnovy 

Facilitátoři facilitují nastavení Systému obnovy v dané komunitě zasažené trestným činem. Jde o 

systém, který si členové komunity sami vytvoří, sami zvolí a který tvoří Kruhu oporu a pokud něco 

nefunguje, lze to vždy změnit. 

II.Etapa Realizace Systému 

Člen komunity předá zprávu o tom, že se stal konflikt (například rozpad rodiny v důsledku násilí) a 

rád by ho řešil v Kruhu. V našem případě se nejčastěji jedná o rodiče, kdo kontaktuje naši 

organizaci a začínáme vyjednávat  o Kruhu obnovy. 
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III.Etapa Předkruží 

Děje se proces Předkruhu/Předkruží (první setkání s klientem a všechna další individuální setkání 

facilitátorky s účastníky předtím, než se odehraje kruh). Identifikuje se, co se stalo, tj. čin nebo 

slova, kterým se chceme věnovat na setkání Kruhu. Empaticky nasloucháme klientovi a postupně 

všem účastníkům, se kterými je třeba Předkruží provést. Dohodneme se se všemi účastníky na 

dobrovolnosti jejich účasti v Kruhu. 

IV.Etapa Proces Kruhu obnovy 

Probíhá proces kruhu obnovy. 

V.Etapa – Pokruží 

Setkání facilitátorů s účastníky kruhu poté, co se odehrál Kruh. Dochází buď k tzv. „Slavení“, 

pokud se podařilo dosáhnout plánovaného cíle – dohody, neboli byly naplněny potřeby účastníků 

(samozřejmě včetně autora činu), nebo nastává další proces hledání porozumění a plánování dalšího 

jednání kruhu.   

Dialog v rámci Kruhů obnovy umožňuje příjemci (oběti) trestného činu, aby sdělil přímo autorovi 

činu (pachateli): co zažil, co se mu při tom činu stalo, jak se nyní cítí, co pociťuje za dopad na jeho 

život, který trestný čin způsobil, co by si přál do budoucnosti a jak toto přání uskutečnit způsobem, 

který si příjemce opravdu přeje. Příjemce se může za pomoci dialogu domluvit s autorem na dalších 

činech, které, když se stanou, budou příjemci opravdu užitečné. Podle situace to může ukončit 

příjemcův strach například vyjít každý den normálně z domu, pomůže mu to postupně ukončit 

noční můry, které ho od té doby, co se trestný čin stal, pronásledují. Mohou se například dohodnout, 

jak opravit poškozený majetek, který z trestného činu vzešel, mohou krok za krokem dospívat k 

tomu, jak bude nadále pečováno o jejich společné dítě, jak se dítě bude setkávat s násilným 

rodičem. 

Dialog v rámci Kruhů obnovy umožňuje autorovi trestného činu (pachateli) se vyrovnat se situací, 

která ho ke strategii trestného činu vedla. Pokud autor potřeboval získat prostředky na své přežití, či 

zajistit své bezpečí, tak začíná za pomoci Pro Dialogu hledat způsoby, jak tyto potřeby naplnit bez 

dalších konfliktů. Autor si za pomocí dialogu zvnitřňuje podstatu svého činu. Navyšuje si svou 

kapacitu, aby byl schopen dosáhnout naplnění svých potřeb legálními způsoby. Po trestném činu je 

od legálních způsobů zajištění si přežití, bezpečí atd. ještě více vzdálen, vzniká tedy čím dál větší 

riziko recidivy. Vzdálení autora od legálních prostředků naplnění základních potřeb proběhlo už 

před uskutečněním trestného činu, byl od nich odříznut z různých důvodů (sociální situace, nemoc, 

násilí), toto odříznutí od legálních prostředků, můžeme pojmout jako celkové odříznutí od 

společnosti – to způsobuje volbu strategie trestného činu. 

Projekt Dialog pro nové vztahy a novou komunitu považujeme za velice úspěšný. Cíle, které jsme si 

stanovili, se dařilo naplňovat. Cílem je, aby vedení dialogu napomáhalo obnově vztahů. Práce s naší 
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klientelou nám potvrzuje, že vedení dialogu a směřování k vyjednávání a dohodám je ta správná 

cesta k ozdravění života jedinců, rodin i celé komunity.  Děti v rozvrácených rodinách se s naší 

podporou mohly setkávat se svými rodiči v bezpečném prostředí. V rámci Kruhů obnovy bylo 

možné, aby si děti rodinách zasažených násilím užívaly možnosti trávit čas s tzv. násilným rodičem 

a mohly si také pro sebe domlouvat způsoby, jak být s tímto rodičem. Během roku 2015 Pro Dialog 

nadále udržoval své dobré jméno a celá řada organizací s námi navazuje spolupráci, jsme zváni na 

konference, jsou nám posíláni klienti. Soudy a OSPODy berou naše zprávy velmi vážně.   

 

V souvislosti se skupinou pro Kruhy obnovy kontaktováno 161 osob, ve věku mezi 18 - 65 let, z 

toho 81 žen, 49 mužů a 31 dětí od 1 do 15 let.   

V programech Dialogy pro nové vztahy a novou komunitu bylo v průběhu roku 22 rodin. Z nich 8 

rodin program ukončilo, ostatní pokračují i v roce 2016. Z každého asistovaného kontaktu byl 

vyhotoven záznam. 

Poradenství bylo individuálně poskytováno 40 osobám ve věku od 21 let do 70 let, z toho žen 23, 

mužů 17. 

Dotace MS měla celkový podíl na nákladech organizace 44 %. 
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III.  Práce s pěstounskými rodinami 
 

Pracovnice Pro Dialogu připravovaly vzdělávání pro pěstouny na vyžádaná závažná témata. Tématy 

byly například: význam emocí ve výchově, vztah dítěte v pěstounské péči k biologickým rodičům, 

obtížné situace ve výchově a jejich zvládání, syndrom ADHD, agresivita a její projevy. 

Pro Dialog uspořádal v roce 2015  4 bloky pro pěstouny Městské části Prahy 4. Průměrně se jich 

účastnilo 15 osob. 

 

IV. Lektorská a supervizní činnost 
 

Pracovnice Pro Dialogu provedly v roce 2015 40 hodin supervizí pro státní i neziskové organizace v 

oblasti sociální práce. Pracovnice Pro Dialogu organizovaly v průběhu roku 2015 2 semináře v 

Nenásilné komunikaci pro 2 zahraniční firmy. Na jednom z těchto seminářů se podílel americký 

lektor a byl proveden v anglickém jazyce.  V průběhu roku 2015 se uskutečnilo 6 sezení výcvikové 

zážitkové skupiny pro nenásilnou komunikaci s průměrnou účastí 6 osob. 

    

Spolupráce 
 

Pro Dialog velmi samozřejmě spolupracuje především s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, 

dalšími institucemi, pokud takovou spolupráci vyžaduje zájem klientely. Spolupracujeme s 

neziskovými organizacemi, které mohou jakýmkoli způsobem s námi konstruktivně řešit situaci 

našich klientů a jsme členskou organizací seskupení KOORDONA.  Máme navázánu velmi úzkou 

spolupráci s Intervenčním centrem Praha. V roce 2015 jsme nejvíce spolupracovali s orgány SPOD 

MČ Prahy 3 a 4, dále pak Prahy 2, 5, 6, 7,10 a také například Neratovice.  Ředitelka Pro Dialogu je 

předsedkyní Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě vlády pro 

rovné příležitosti žen a mužů a je zároveň členkou této rady. Zúčastňujeme se odborných konferencí 

a seminářů, které se týkají našich témat. 
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Hospodaření 
 

Filosofie hospodaření v našem pojetí souvisí výhradně s prací, kterou děláme. Vzhledem k tomu, že 

naší klientelu tvoří lidé, kteří k nám přicházejí, protože byli posláni odbory SPOD nebo soudem, 

vlastně nepotřebujeme žádnou větší propagaci. Vystačíme s informačními letáčky, které si vyrobíme 

a vytiskneme sami, s webovými stránkami.  Zájem o naší práci je veliký, větší než jsme schopni 

stihnout. Potýkáme se s nedostatkem financí, proto vynakládáme finanční prostředky pouze na 

naprosto nezbytné výdaje. Veškeré finance převádíme pouze do přímé práce s klientelou. Pracujeme 

v prostorách, které jsou vhodné pro děti, zakoupili jsme pár nezbytných pomůcek pro naši práci s 

dětmi a jejich rodiči. Pro podporu interakcí rodičů s dětmi jsme zakoupili některé interaktivní hry a 

hračky. Na provoz a administrativu vynakládáme ty nejnižší možné náklady. Vlastní příjmy činí 

výnosy z poradenské, lektorské a supervizní činnosti. Z daru Magistrátu HMP byla uhrazena část 

mzdy 1 odborné pracovnice. Z grantu Prahy 3 byly uhrazeny náklady na DPP dvou pracovníků. 

Hospodaření Pro Dialogu v roce 2015 skončilo ztrátou 311 433,71 Kč, což bylo způsobeno 

především tím, že jsme obdrželi velice nízkou dotaci MPSV a neobdrželi několik grantů, o které 

jsme žádali. V roce 2016 tuto ztrátu vyrovnáváme díky darům. Vyúčtování dotací a celkové 

hospodaření vyjadřují níže uvedené tabulky. 
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Dotace MS 2015 Pomoc obětem trestných činů: 

Celkové náklady 

za  rok 2015

Čerpano z dotace 

MSp

Poznámka - slovní 

komentář

1. Provozní náklady celkem 102 734,00 18 710,00

1.1 Materiálové náklady celkem 53 941,00 7 000,00

- potraviny 3 941,00

- kancelářské potřeby 4 800,00 2 000,00 kancelářský papír, obálky apod.

- vybavení (DDHM) 24 900,00 5 000,00 vybavení prac. pro klienty

- pohonné hmoty 19 700,00

- zdravotní materiál

- ostatní materiálové náklady 600,00

43 080,00 6 710,00

1.2.1 Energie 900,00 0,00

- elektřina

- plyn 900,00

- vodné, stočné

- jiné

1.2.2 Opravy a udržování 3 670,00 0,00

- opravy a udržování budov

- opravy a udržování aut

- ostatní - konkretizujte 3 670,00

1.2.3 Cestovné 2 500,00 0,00

- cestovné zaměstnanců 2 500,00

- cestovné klientů

1.2.4 Ostatní služby 36 010,00 6 710,00

- telefony 19 000,00 3 400,00 nutné hovory v zájmu klientů

- poštovné 1 010,00 1 010,00 komunikace s úřady

- internet 3 000,00 2 300,00 komunikace s klienty a úřady

- nájemné

- právní a ekonomické služby 13 000,00

- školení a vzdělávání

- pořízení DDNM do Kč 60 tis. 

- jiné ostatní služby 0,00

5 713,00 5 000,00

- daně a poplatky 0,00

- ostatní finananční náklady 5 713,00 5 000,00 pojištění odpovědnosti za škodu

- odpisy, příspěvky

2. Osobní náklady celkem 1 471 266,00 1 083 090,00 přímá práce s klienty

2.1   Mzdové náklady 1 103 500,00 836 187,00

- hrubé mzdy 953 500,00 726 187,00

- OON na DPČ

- OON na DPP 150 000,00 110 000,00

- ostatní mzdové náklady

367 766,00 246 903,00

0,00 0,00

1 574 000,00 1 101 800,00

Nákladová položka

1.2 Nemateriálové náklady celkem

2.3   Ostatní sociální náklady

Celkové náklady na realizaci projektu

2.2   Odvody sociální a zdravotní pojištění 

1.3   Jiné provozní náklady - konkretizujte
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Dotace MPSV 2015 Podpora rodiny: 

Pro Dialog, z.s.: MPSV- Podpora rodiny C D

1. Provozní náklady celkem 118629 0 

1.1 Materiálové náklady celkem 29629 0 

- kancelářské potřeby 3 000

- vybavení (DDHM) 6 000

- pohonné hmoty 10 000

- zdravotnický materiál

- odborná literatura 629

- materiál údržba

- terapeutické pomůcky

- materiálně soc. pomoc klientům

- ostatní materiálové náklady 10 000

89000 0 

1.2.1 Energie

- elektřina

- plyn

- vodné, stočné

- jiné, pára

1.2.2 Opravy a udržování 4 000

- opravy a udržování budov

- opravy a udržování aut 0

- ostatní - konkretizujte 4 000

1.2.3 Cestovné 0

- cestovné zaměstnanců 0

- cestovné klientů 0

1.2.4 Ostatní služby 85 000 0

- telefony 10 000

- poštovné

- internet

- nájemné

- právní a ekonomické služby 15 000

- školení a vzdělávání

- pořízení DDNM do Kč 60 tis.

- jiné ostatní služby 60 000

2. Osobní náklady celkem 395 500 359 890

2.1   Mzdové náklady 354 610 320 000

- hrubé mzdy 265 500 245000 

- OON na DPČ

- OON na DPP 89 110 75000 

- ostatní mzdové náklady

0

39890 

2.3   Ostatní sociální náklady

Celkové náklady na realizaci projektu 514 129 359 890

1
.2

.2
z
 t
o
h
o
:

z
 t
o
h
o
:

z
 t
o
h
o
:

2.2   Odvody sociální a zdravotní pojištění 40 890

Nákladová položka Náklady na rok 2015 Dotace MPSV

1.2 Nemateriálové náklady celkem

z
 t
o
h
o
:
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Výsledovka Pro Dialog rok 2015 

Účet Popis Účetní období     2015/01-2015/12

501xxx

kancelářský materiál a vybavení 

centra -75 212,50

502xxx Spotreba el. energie  a plynu -8 100,00

511xxx Opravy a udrzovani -4 809,00

512xxx Cestovne -3 175,00

513xxx Materialni vypomoc klientum -4 461,00

5181 Spoje, internet,telefony -20 444,30

51822 Ucetnictvi -38 000,00

518241 Specialisté -164 480,00

5183 Najem -76 000,00

5185 Ostatni sluzby -19 965,36

51899 Nedanove naklady -4 005,80

518xxx -322 895,46

5211 Mzdove naklady HPP -1 217 267,00

5213 Mzdove naklady  - DPP -418 000,00

521xxx -1 635 267,00

524xxx Zakonne soc. pojisteni -413 882,00

527xxx Zakonne soc. naklady -6 816,00

531 Dan silnicni -3 000,00

531xxx -3 000,00

538 Ost. neprime dane a popl. -11 303,93

538xxx -11 303,93

549xxx Jine ostatni naklady a pojistné -9 042,47

xxxxxx NÁKLADY -2 497 964,36

602 Trzby z prodeje sluzeb 231 120,00

602xxx 231 120,00

644 Uroky 25,99

644xxx 25,99

645 Kurzove zisky 172,80

645xxx 172,80

682 Dary 143 521,86

682xxx 143 521,86

691 Provozni dotace 1 811 690,00

Avast grant 50 000,00

Dotace MPSV 359 890,00

Dotace MS 1 108 800,00

Dar Magistrátu 150 000,00

Praha 3 grant 150 000,00

691xxx 1 811 690,00

xxxxxx VÝNOSY 2 186 530,65

xxxxxx ZTRÁTA / ZISK -311 433,71  
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Poděkování dárcům 
 

Děkujeme srdečně všem dárcům, níže jmenovaným i těm, kteří si 

nepřáli být jmenováni. 

Jmenný seznam dárců: 

Anza Mondello Elio 

Baumruková Olina 

Čierná Jarmila 

Eldridge Rhonda 

Hartenberg 

Holper Sue 

Horáková Ivana 

Hořavová Barbora 

Hurley Peter 

Janský Jaroslav 

Jelínek Jakub 

Klimešová Jarmila 

Kočárková Aneta 

Kozlová Jana 

Křížková Dagmar 

Kurzweilová Helena 

Nedvědová Alena 

Němec Jakub 

Otoupalová Eva 

Parrington Susan 

Roell Martin 

Roll Audio 

Sbírka Střešovického sboru ČCE 

Sedláčková Veronika 

Seid Alan 

Sekera Tomáš 

Valentová Vanda 

Vavrda Antonín 

Wentworth Robert 
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