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Slovo úvodem
Vážení a milí,
předkládáme Vám Výroční zprávu naší organizace.
Spolek Pro Dialog, tehdy ještě občanské sdružení, byl založen v zimě 2012, oficiální registrace se
zdařila 10.5.2012. Pro mne a mé spoluzakladatelky a spoluzakladatele to byl začátek cesty k
samostatnosti, nezávislosti, svobodnému konání toho, co doopravdy konat chceme, co považujeme
za smysluplné. Bylo to otevření možností, jak zúročit mnohaleté zkušenosti v práci s rodinami a jak
realizovat nové inspirace v oblasti restorativní justice. První rok a ještě i druhý, jsme pracovali
víceméně dobrovolnicky a získali jsme trochu peněz, abychom vůbec mohli pokračovat a neskončit,
sotva jsme začali. Většina grantů i dotací se totiž přiděluje organizacím, které existují minimálně rok
nebo dokonce dva či tři roky. Velmi nám v našich začátcích pomohlo Rodinné a komunitní centrum
Paleček, které nás vzalo pod křídla a umožnilo nám pracovat v jeho prostorách zdarma. A finančně
nás v roce 2013 podpořily Městské části Praha 3 a Praha 4.
Dnes již máme dotace, operujeme programy a je nás 8 lidí na práci. Občas nám dokonce pomáhá i
někdo další a my mu můžeme i mírně zaplatit.
Oč nám kráčí? O vedení dialogů v rodinách, kde jsou konflikty, problémy, násilí.
O to, aby dialogy mohly, směly, dokázaly vést se svými rodiči jejich děti, bezpečně a aby na to nebyly
samy.
O to, aby neztráceli sebe navzájem děti a rodiče, abychom se společně blížili proklamovanému právu
dětí na rodiče a rodičů na děti.
Jde nám o to, aby se v České republice postupně, krok za krokem, usídlovaly restorativní programy
a prosazovala se víc a víc restorativní justice.
Přejeme si, aby lidé k sobě nacházeli cestu a řešili své konflikty, nesnáze, křivdy, pokojnější a
efektivnější cestou.
Prosazujeme a podporujeme vnímavou nenásilnou rozumnou komunikaci mezi lidmi, kteří procházejí
konflikty nebo se dokonce vyrovnávají s důsledky násilných trestných činů.
Podporujeme dialog a vzájemnou odpovědnost lidí v komunitách.
V roce 2014 se nám dařilo, dopředu vyhlížíme s dalšími plány.
Děkujeme našim klientům, že jsou ochotni s námi vstupovat do interakcí, děkujeme, že nám věří.
Děkujeme všem, kdo s námi jsou ochotni spolupracovat, sdílet dění, myšlenky, naděje.
Děkujeme všem, kdo nás finančně podpořili.
V Praze dne 27.6. 2014

za Pro Dialog Jindřiška 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 sociálně
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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, každý sám, podle potřeb
našich klientů a podle formy práce v daný okamžik.
Ředitelka, sociální pracovnice, VŠ, výcviky v psychoterapii, managementu a sociální práci, 30 let
praxe.
Psycholožka, VŠ, výcviky v psychoterapii, rodinné terapii, 16 let praxe.
Sociální pracovník, VOŠ sociálně právní, praxe 8 let v oboru sociální práce.
Právnička má právní VŠ a doktorát, praxi v oboru 10 let.
Vedoucí facilitátorka, VŠ v magisterském programu, andragogika, výcvik v systému Nenásilná
komunikace NVC,v mediaci NVC , 5 let praxe v sociální oblasti.
Socioložka, VŠ v bakalářském programu, 5 let praxe, prochází výcvikem v NVC, dokončuje
magisterské studium.
Facilitátor, VŠ, prochází výcvikem v NVC, 5 let praxe.
Facilitátorka, maturita, 5 let praxe, prochází výcvikem NVC.

Programy
I. Projekt v oblasti podpory rodiny MPSV, agenda SPOD : Dialogy v rodinách s
ohroženými dětmi
Projekt je spolufinancován dotací MPSV – Podpora rodiny
Cílová skupina: děti a jejich rodiny doporučené odbory sociálně právní ochrany dětí
V průběhu roku 2014 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 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 23 rodinám, ve kterých bylo 74 osob. Z každého asistovaného setkání nebo
předání byl zaslán záznam místnímu odboru SPOD. Pro Dialog vyhotovil na přání Ospod nebo
soudu zvláštní zprávu.

II. Projekt v dotačním titulu MS Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na
základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů: Dialog pro nové vztahy a novou
komunitu
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Cílová skupina: rodiny s dětmi a komunity zasažené násilím a trestnými činy
V roce 2014 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
Jsou poskytovány klientele v souvislosti s posilováním rodičovských kompetencí, obzvláště
násilným rodičům a jejich dětem, které se s nimi setkávájí 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 disozici 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.
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
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 2014 si Pro Dialog získal 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 106 osob, ve věku mezi 18 -65 let, z toho
69 žen a 37 mužů.
V programech Dialogy pro nové vztahy a novou komunitu bylo v průběhu roku 25 rodin. Z nich 5
rodin program ukončilo, ostatní pokračují i v roce 2015. Z toho 26 žen, 24 mužů, 34 dětí, ženy a
muži ve věku od 33 do 70 let, děti od asi 5 měsíců do 17 let. Z každého asistovaného kontaktu byl
vyhotoven záznam.
Poradenství bylo individuálně poskytováno 56 osobám ve věku od 21 let do 70 let, z toho žen 29,
mužů 27.

III. Práce s pěstounskými rodinami
Pracovnice Pro Dialogu připravovaly vzdělávání pro pěstouny na vyžádaná závažná témata.
Tématy byly například: význam rituálů a tradic v rodině, rodina a komplikované vztahy v ní, vztahy
dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči, výchova dětí k rodičovství a sexuální výchova dětí v
pěstounských rodinách, vzdělávání a výchova vzhledem k evropským a celosvětovým výzvám,
význam a zvládání emocí, komunikace.
Pro Dialog ve spolupráci s Evangelickou akademií ČCE uspořádal v roce 2014 celkem čtyři
vzdělávací programy pro pěstouny Ústeckého kraje. Těchto programů se účastnilo poměrně 15
osob.
Pro Dialog uspořádal v roce 2014 6 dopoledních bloků pro pěstouny Městské části Prahy 4.
Průměrně se jich účastnilo 15 osob.

IV. Lektorská a supervizní činnost
Pracovnice Pro Dialogu provedly v roce 2014 60 hodin supervizí pro státní i neziskové organizace v
oblasti sociální práce. Pracovnice Pro Dialogu organizovaly v průběhu roku 2014 8 seminářů v
Nenásilné komunikaci pro nejrůznější subjekty. Na třech těchto seminářích se podílel americký lektor
a byly provedeny v anglickém jazyce. V průběhu roku 2014 se uskutečnilo 12 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 2014 jsme nejvíce spolupracovali s orgány SPOD
MČ Prahy 3 a 4, dále pak Prahy 5, 6, 7,10 a také například Jablunkov na Moravě. 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.

Hospodaření
Filosofie hospodaření v našem pojetí souvisí 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.
Hospodaření Pro Dialogu v roce 2014 skončilo ztrátou 68 191, 51 Kč. V roce 2015 jsme tuto ztrátu
mohli vyrovnat díky darům. Vyúčtování dotací a celkové hospodaření vyjadřují níže uvedené tabulky.

Pro Dialog, z.s. Dotace MS a spoluúčast 10 %
Nákladová položka
1. Provozní náklady celkem
1.1 Materiálové náklady celkem
- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- zdravotní materiál
- ostatní materiálové náklady
1.2 Nemateriálové náklady celkem
1.2.1 Energie
- elektřina
- plyn
- vodné, stočné
- jiné
1.2.2 Opravy a udržování
- opravy a udržování budov
- opravy a udržování aut
- ostatní - konkretizujte
1.2.3 Cestovné
- cestovné zaměstnanců
- cestovné klientů
1.2.4 Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet
- nájemné
- právní a ekonomické
služby
- školení a vzdělávání
- pořízení DDNM do Kč 60
tis.
- jiné ostatní služby
1.3 Jiné provozní náklady

Celkové náklady Čerpáno z dotace
za rok 2014
MS
197 524,00
170 324,00
37 250,00
3 800,00
2 000,00
25 822,00

10 050,00
pro klienty
2 000,00 nutná administrativa
8 050,00 pomůcky pro práci s klienty

pomůcky pro práci s klienty

5 628,00
160 274,00

160 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00
4 000,00
5 000,00
151 274,00
1 384,00
1 390,00
34 500,00
14 000,00

100 000,00

9 000,00
4 000,00 Cesty za klienty
5 000,00 odvoz klientů s dětmi
151 274,00
telefony hrazeny zaměstnanci
1 384,00
1 390,00
34 500,00 prostor pro práci s klienty
14 000,00

100 000,00 Služby specialisté

0,00

0,00

706 476,00

643 276,00

586 476,00
370 000,00

523 276,00
350 000,00

216 476,00

173 276,00

120 000,00

120 000,00

- daně a poplatky
- ostatní finanční náklady
- odpisy, příspěvky

2. Osobní náklady celkem
2.1 Mzdové náklady
- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP
- ostatní mzdové náklady
2.2 Odvody sociální a zdravotní
pojištění
2.3 Ostatní sociální náklady

Celkové náklady na realizaci
projektu

0, 00

904 000,00

Poznámka

813 600,00

Dotace MPSV 2014 Podpora rodiny

Účet

Popis

501901
501xxx
518222
518242
51832
518xxx
521101
521301
521xxx
5241
524xxx
xxxxxx
691
691xxx
xxxxxx
xxxxxx

Vybavení
Účetnictví MPSV
Specialisté (práce s rodinami)
Nájem MPSV
Mzdové náklady MPSV
Mzdové náklady - DPP MPSV
Zákonné soc. pojištění
NÁKLADY
Dotace MPSV
VÝNOSY
ZTRÁTA/ZISK

2014/01-2014/12
2 569,00
2 569,00
20 000,00
80 000,00
20 000,00
120 000,00
180 000,00
93 000,00
273 000,00
61 200,00
61 200,00
456 769,00
-456 769,00
-456 769,00
-456 769,00
0,00

Spoluúčast 30%
Účet
501901
5011
501xxx
51824
5183
518xxx
5211
521301
521xxx
524
524xxx
xxxxxx
602
602xxx
xxxxxx
xxxxxx

Popis
Vybavení
Spotřeba kancelářského materiálu
Specialisté (práce s rodinami)
Nájem
Mzdové náklady HPP
Mzdové náklady - DPP
Zákonné soc. pojištění
NÁKLADY
Vlastní příjmy
VÝNOSY
ZTRÁTA/ZISK

2014/01-2014/12
1,00
6 358,00
6 359,00
53 600,00
5 800,00
59 400,00
76 000,00
13 000,00
89 000,00
41 000,00
41 000,00
195 759,00
-195 759,00
-195 759,00
-195 759,00
0,00

Výsledovka Pro Dialog rok 2014

Účet
5011
50111
5012
5013
5014
5015
5016
5018
5019
501901
501902
501xxx
511
511xxx
512
51201
51202
512xxx
513
5131
513xxx
518221
518222
518223
518241
518242
518243
51826
51831
51832
51833
51834
5185
5187
51872
51874
51875

Popis
Spotřeba kancelářského materiálu
Spotřeba materiálu - Převod na MS
Odborná literatura
Pomůcky
Drobný majetek
Tonery
Drogerie
Ostatní
Vybavení centra
Vybavení centra- převod na MPSV
Vybavení centra převod na MS
Opravy a udržování
Cestovné
Cestovné - převod na MS
Ubytování klienti
Náklady na representaci
Občerstvení
Účetnictví
Účetnictví MPSV
Účetnictví MS
Odměny specialistům
Odměny specialistům
Odměny specialistům
Skoleni
Nájem prostor
Nájem prostor MPSV
Nájem prostor MS
Nájem auta
Kopie
Ostatní služby
Informační služby, web, program.
Ostatní služby
Parkovné

Účetní období

2014/01-2014/12
-7 642,88
-2 000,00
-3 807,00
-4 538,00
-21 242,09
-4 003,00
-1 819,00
-9 571,00
-6 055,00
-2 569,00
-8 772,00
-72 018,97
-3 932,00
-3 932,00
-3 261,00
-4 441,00
-5 313,00
-13 015,00
-3 084,00
-81,00
-3 165,00
-2 000,00
-20 000,00
-14 000,00
-97 800,00
-80 000,00
-100 000,00
-210,00
-6 408,00
-20 000,00
-34 500,00
-12 000,00
-329,00
-850,00
-1 037,24
-110,00
-4 632,00

5189
51891
51893
518xxx
5211
521101
521102
5213
521301
521302
5214
5215
521xxx
524
52401
52402
524xxx
527
527xxx
531
531xxx
538
538xxx
549
5492
549xxx
xxxxxx
602
602xxx
644
644xxx
682
682xxx
691
691xxx
xxxxxx
xxxxxx

Poštovné
Poštovné
Převod poštovného na MS
Mzdové náklady HPP
Mzdové náklady MPSV
Mzdové náklady MS
Mzdové náklady - DPP
Mzdové náklady - DPP MPSV
Mzdové náklady - DPP MS
Mzdové náklady odměny
Mzdové náklady – příplatek za ztížené prostředí

Zákonné soc. pojištěni
Zákonné soc. pojištění MPSV
Zákonné soc. pojištění MS
Zákonné soc. náklady
Dan silniční
Ostatní nepřímé dane a poplatky
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady - pojistné
NÁKLADY
Vlastní příjmy
Úroky
Dary
Provozní dotace
VÝNOSY
ZTRÁTA

-687,00
690,00
-1 416,00
-395 289,24
-76 290,00
-180 000,00
-350 000,00
-43 224,00
-93 000,00
-173 276,00
-34 000,00
-13 600,00
-963 390,00
-41 127,00
-61 200,00
-120 000,00
-222 327,00
-3 662,00
-3 662,00
-3 000,00
-3 000,00
-2 733,82
-2 733,82
-3 792,32
-5 274,80
-9 067,12
-1 691 600,15
233 900,00
233 900,00
39,64
39,64
119 100,00
119 100,00
1 270 369,00
1 270 369,00
1 623 408,64
-68 191,51

Poděkování dárcům

Děkujeme srdečně všem dárcům, zvláště pak těm jednotlivým, kteří
si nepřáli být jmenováni.

