
PROSTOR PRO, o.s.

POSLÁNÍ
VYTVÁŘÍME A NABÍZÍME PROSTOR PRO SOCIÁLNÍ A VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ.

PROJEKTY A AKCE SOCIÁLNÍ PROJEKTY
 NZDM Klídek
 Nespecifický streetwork STREET
 Mateřský klub POHODA

 KULTURNÍ A ZÁŽITKOVÉ AKCE
 Zážitkové víkendy pro klienty KLÍDKU
 Zážitkové akce LABYRINT LAN pro veřejnost
 Multikulturní festivaly KLÍDEK FEST
VIZE
Chceme být neziskovou organizací, která dle poptávky zajišťuje profe-
sionální sociální a volnočasové služby především pro děti a mladé lidi 
na Královéhradecku.

Proto chceme:
 1. Věnovat se rozvoji a zkvalitňování poskytovaných služeb v NZDM Klídek.
 2. Věnovat se rozvoji a zkvalitňování terénní práce na ulici.
 3. Vybudovat a provozovat před NZDM Klídek Multifunkční hřiště PLÁCEK.
 4.  V budoucnu zajišťovat v jedné budově komplexní sociální služby pro 

děti a mládež.
 5. Zřídit v Hradci Králové ve spolupráci s MmHK dle potřeby další NZDM.

Nespecifický streetwork STREET

Rozpočet: 650.000,-
Dotace: 650.000,-

Projekt vychází ze zjištěných potřeb uživatelů služeb a monitoringu 
potřeb cílové skupiny v lokalitě. V organizaci byla na jejich základě za-
vedena služba terénní práce pro děti a mládež ohrožené sociálně nega-
tivními jevy, která chyběla nejen v dané lokalitě, ale i v celém regionu. 
Při jejím zavedení jsme vycházeli i z cílů Komunitního plánu Magistrá-
tu města Hradce Králové. Poskytované služby jsou zaměřeny zvláště 
na rozvoj sociálních dovedností, komunikace, neformální vzdělávání, 
poradenství, doprovod obtížným obdobím života a zvláště na pomoc 
a podporu při subjektivně náročných, příp. krizových situacích. Díky 
projektu byla zvýšena kapacita lidských zdrojů v organizaci, a to zejmé-
na získáním nových pracovníků a rozvojem vzdělávání. Bylo tak možné 
dále rozvíjet organizaci a poskytovat kvalitnější služby.

1.12. 2005 – 30.11. 2007

Mgr. Helena Němečková

PROSTOR PRO, o.s., Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové 9

street@prostorpro.cz, www.prostorpro.cz 

495 262 202

Operační program
Rozvoj lidských zdrojů

Žadatel

Údaje o žadateli 

Projekt 

Výše rozpočtu
a dotace

Popis projektu

Doba trvání

Foto

Kontaktní osoba

Organizace

E-mail, www stránky

Telefon

Zdroj spolufinancování
projektu


