Výroční
zpráva
2020

Vážení přátelé, kolegové a všichni, kteří nás podporujete,
když se ohlížím zpět do minulého roku 2020, tak vidím mnoho vykonané práce
a veliké úsilí, vynaložené na pomoc a podporu našim klientům, kteří se potýkali s
různými životními bolestmi a trápeními. Někdy nám docházel „dech“, zvláště s
velkou přítěží pandemie COVID-19, ale pocit, že jsme užiteční nám znovu
dodával sílu a pocit smyslu v naši práci.
Dovoluji si odhadovat, že podobné pocity jste zažívali i Vy ostatní, kolegyně a
kolegové v dalších pracovištích pomáhajících profesí.
Vnímali jsme, že některé „jistoty“ se staly velmi nejistými, ale naopak některé
méně nápadné hodnoty, nabyly své významnosti a důležitosti.
Chci upřímně poděkovat Vám všem, kteří jste nám byli v minulém roce oporou,
a to jak po stránce morální, tak materiální a popřát Vám pevné zdraví
se schopností přidržet se hodnot, které jsou trvalé.
ŘEDITEL NOMIA, Z. Ú.
MGR. MIROSLAV BUBENÍK
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POSLÁNÍ
Posláním poradny je přispět u klienta k žádoucím změnám směrem
k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění.
Tímto zkvalitňováním života jednotlivců chceme pomoci také orientovat
naši společnost k trvale uznávaným morálním hodnotám, které udržují
lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu.
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Preventivní a
osvětová činnost

O NÁS
Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA, z.ú. je nestátní nezisková
organizace se sídlem v Hradci Králové. Je registrovanou sociální službou odborného sociálního
poradenství a krizové pomoci. Poskytuje bezplatnou psychologickou-psychoterapeutickou
pomoc obětem násilí, zejména ženám a dětem vystaveným domácímu násilí nebo těžkým
životním situacím s následkem traumatu. Ve své praxi se také zaměřuje na pomoc původcům
násilí v akreditovaných programech pro tuto cílovou skupinu. Odborný tým tvoří vyškolení
sociální pracovníci, psychologové-psychoterapeuti, psychiatr a mediátor. Pro odborné
intervence používáme moderní metody systemické-narativní psychoterapie a kognitivně
behaviorální terapie propojované s nejmodernějšími poznatky neurobiologie. Spolupracujeme
s odbornými pracovišti/centry v zahraničí (Velká Británie, Belgie, Norsko), která se zaměřují na
práci s obětmi násilí, týranými dětmi a původci násilí. Hodnoty, které určují naší práci jsou
respekt k jedinečnosti lidské bytosti a její důstojnosti, citlivý a profesionální přístup a orientace
na konkrétní, individuální potřeby klienta.
NOMIA, z.ú je akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec Králové a Karlovy Univerzity pro
výkon praxe studentů sociální práce a psychologie. Dále má zřízené centrum dobrovolníků
z řad studentů a širší veřejnosti pro práci se znevýhodněnými ženami, dětmi a seniory.
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NOMIA, Z.Ú. JE POVĚŘENA DLE § 48 ODST. 2 ZÁKONA Č. 359/1999 SB.
K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V TOMTO ROZSAHU:
- Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje (§ 6 zákona č. 359/1999 Sb.).
Místo výkonu: třída Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 762, 500 02 Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Depistáž ohrožených dětí v našem zařízení funguje zejména formou individuálních rozhovorů jak s
dětmi, tak jejich rodiči, ze kterých mohou tyto skutečnosti vyplynout. Poté spolupracujeme zejména s
Orgány sociálně právní ochrany dítěte, se školami a s dalšími neziskovými organizacemi, případně
poskytujeme dlouhodobou péči rodině tak, aby se případným vlivům způsobující ohrožení dítěte do
budoucna zamezilo.
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.).
Místo výkonu: třída Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 762, 500 02 Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Poskytujeme rodinné, párové i individuální terapie jak dospělým, tak dětem. Poradensky vedeme rodiče
v přístupu k jejich dětem a vyskytujícím se výchovným problémům. Nabízíme služby psychologického
poradenství, krizové intervence i dlouhodobé psychoterapie vedoucí ke stabilizaci rodinného systému,
případně jednotlivce. Poskytujeme služby sociálního poradenství, vedeme klienty k rozvoji
psychosociálních dovedností a rodičovských kompetencí.
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NOMIA, Z.Ú. JE POVĚŘENA DLE § 48 ODST. 2 ZÁKONA Č. 359/1999 SB.
K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V TOMTO ROZSAHU:

- Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a
32 zákona č. 359/1999 Sb.).
Místo výkonu: třída Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 762, 500 02 Hradec Králové
Královéhradecký kraj
V rámci preventivních aktivit se zaměřujeme zejména na pořádání vzdělávacích besed ve
spolupráci s Městskou policií a školami (základními, gymnázii apod.). S Univerzitou Hradec
Králové pořádáme Běh proti násilí za cílem osvěty. Dalšími z aktivit jsou přednášková činnost
a odborné diskuze, účast v pracovní skupině Úřadu vlády pro práci s ohroženými dětmi,
výstupy v médiích.
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ZAMĚSTNANCI
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ZAMĚSTNANCI
Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th. - ředitel, vedoucí psychoterapeutického týmu, psychoterapeut
Mgr. et Bc. Marek Bárta - psychoterapeut
Mgr. et Mgr. Zuzana Eliášová – psychologické poradenství a spolupráce při realizaci workshopů
PhDr. Tereza Chobotská – psycholog, psychoterapeut s pověřením SPOD
Bc. Petra Ječná – sociální pracovník s pověřením SPOD
Mgr. Radka Kaucká – spolupráce při přípravě a realizaci workshopů
Bc. Lucie Kmošková – sociální pracovník s pověřením SPOD
Mgr. Věra Kolářová Ruferová - psychoterapeut
Mgr. et Mgr. Štěpánka Kryspínová – sociální pracovník s pověřením SPOD
PhDr. et Mgr. Šárka Kubcová, PhD. - psychoterapeut, etoped
Simona Kučerová – pracovník v sociálních službách
MUDr. Olga Kunertová – psychiatr
PhDr. Kateřina Lojanová - mediátor
PhDr. Jolana Moravcová - dětský psycholog s pověřením SPOD
Mgr. Michal Sirka, DiS. - psychoterapeut
Tereza Kopalová – koordinátor dobrovolníků
Eliška Slabáková – provozní pracovník
Mgr. Iveta Tomšová – office manažer, péče o dárce
Jana Vacková – projektový manažer, personalista
Michal Bubeník - IT specialista
Mgr. Romana Bryscejn - sociální pracovnice (mateřská a rodičovská dovolená)
Ing. Veronika Vecková– provozní pracovník (rodičovská dovolená)
Mgr. Lucie Slabáková, DiS. - Data Controlling
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PORADNA PRO
OBĚTI NÁSILÍ A
TRESTNÉ ČINNOSTI
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Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti se zaměřuje zejména na ženy, které byly
ve svém životě vystaveny domácímu násilí a jiné násilné trestné činnosti s
následkem traumatu. Pracujeme s celým rodinným systémem, který byl zasažen
těžkým rozvodovým konfliktem, případně post-separačním násilím. V roce 2020
jsme našim klientům poskytovali psychoterapeutické intervence individuálního,
párového a rodinného charakteru, psychologické, sociální a trestně právní
poradenství, doprovod na instituce, do zdravotnických zařízení apod. Využívali jsme
testové psychologické metody zejména pro diagnostiku PTSD, metodu HCR-20
(hodnocení rizika budoucího násilí) a jiné, které byly nedílnou součástí
poskytovaných intervencí.
V průběhu roku 2020 jsme zaznamenali v důsledku pandemie COVID 19 vyšší
stresovou zátěž některých našich klientů a jejich rodin, která v mnoha případech
zapříčinila eskalaci násilného chování. Zvýšená míra frustrace v rodinných vztazích
našich klientů také zvyšovala kapacitní a další nároky na naše pracoviště. V
důsledku vládních opatření nebylo možné provádět potřebný objem terapeutických
intervencí v osobním kontaktu s klienty. Z těchto důvodů jsme část odborných
intervencí převedli do online prostoru. Díky darovanému osobnímu automobilu od
firmy Škoda Auto jsme v této těžké situaci mohli zajišťovat velmi potřebnou akutní
psychologickou a psychoterapeutickou péči také v terénu.

Počet klientů: 167

Počet klientů z HK: 74
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Rozsah konzultací: 1133 hod.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ
CENTRUM
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Činnost Dětského krizového centra byla i v roce 2020 zaměřena na poskytnutí pomoci
především dětem s traumatickou zkušeností. Řešili jsme např. situace, kdy děti byly jako svědci
vystaveny domácímu násilí nebo úmrtí jednoho z rodičů dětí v souvislosti s COVID 19, pohlavní
zneužívání, traumatickou zkušenost dětí spojenou se sebevraždou jednoho z rodičů, šikanu
apod. Nemalou část klientely v loňském roce tvořily děti, které trpěly obtížemi spojenými s
vážným rodičovským konfliktem při rozvodu/rozchodu rodičů. V souvislosti s pomocí dětem jsme
v mnoha případech pracovali s celým rodinným systémem. Klientům Dětského krizového centra
byly poskytovány intervence ve formě individuálních psychoterapeutických konzultací,
psychologického poradenství a krizové intervence a psychodiagnostiky, kdy jsme využívali
diagnostické nástroje pro hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí apod.
Nadále byla v práci s dětmi úspěšně využívána terapeutická metoda Sandplay jako prostředek k
otevírání a zpracovávání důležitých témat dítěte. Osvědčilo se používání terapeutické herny pro
pomoc dětem ve věku 2-10 let. Ve speciálně vybavené místnosti se děti při své zvolené herní
aktivitě, v bezpečném a respektujícím vztahu s terapeutem vyrovnávají s obtížnými životními
situacemi a traumatickými zkušenostmi.
Významná část konzultací byla v rámci pandemie COVID 19 převedena do online prostoru. V
náročné situaci pandemie jsme v roce 2020 hojně využívali mobilní variantu Dětského krizového
centra, tzv. mobilní poradnu, pro řešení akutních případů ohrožení dětí a mladistvých. Poradna
vyjížděla do různých oblastí Královéhradeckého kraje, v mnoha případech ve spolupráci s
OSPOD.

Počet klientů: 84

Počet klientů z HK: 38
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Rozsah konzultací: 449 hod.

PROJEKT PRÁCE S
RODINAMI V
ROZVODOVÝCH
KONFLIKTECH
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Rozvody a rozchody rodičů s dětmi jsou náročnou životní situací, při které se mohou rozvíjet konfliktní
vztahy s projevy násilí, kterými trpí celý rodinný systém. Důslednou ochranu je třeba poskytnout dětem, jež
se v rodičovském konfliktu ocitají mezi dvěma pomyslnými válečnými liniemi. Dětem a jejich rodinám jsme
v roce 2020 poskytovali pomoc při zvládnutí akutní fáze konfliktu s cílem stabilizovat rodinný systém.
Doprovázení rodiny se uskutečňovalo na základě pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí dle § 48
odst. 2 zák. 359/1999 Sb., § 10 odst. 1 písm. A, § 11 odst. 1 písm. A, §31 a 32 zák. č. 359/1999 Sb. V roce
2020 jsme zaznamenali významný nárůst poptávky ze strany zástupců OSPOD a soudů po této formě
pomoci.
V rodinách, které jsme provázeli, se v roce 2020 často vyskytovaly vyhrocené konflikty s dohrou v trestně
právním kontextu, které děti uváděly do zátěžových situací vyžadujících akutní krizovou pomoc, aby se
předešlo ohrožení v oblasti jejich psychického a sociálního rozvoje.
V interdisciplinární spolupráci s OSPOD a soudy Královéhradeckého a Pardubického kraje byla rodinám
zajišťována pomoc formou rodinné mediace s cílem uzavřít mimosoudní mediační dohodu upravující
způsoby péče o děti, výši alimentů, rozdělení majetku a další záležitosti, které rozpad manželství či
partnerství běžně přináší.
Dále jsme rodinám v rozvodových konfliktech poskytovali z financí projektu finančně podpořeného MPSV
pomoc formou asistovaného předávání dítěte, asistovaného kontaktu a navykacího režimu s cílem zajistit
rodině klidné a bezpečné podmínky pro předání dítěte, zajistit hladký průběh setkávání vedoucí k posílení či
navázání vztahu mezi dítětem a rodičem a k nastavení pravidel bezpečné komunikace mezi rodiči v
otázkách péče o dítě. V souběhu s realizací asistovaných kontaktů byla rodině poskytována na základě
pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí poradenská, psychoterapeutická a psychologická pomoc
nezbytná pro rozvoj bezpečné interakce dětí s rodiči s cílem návratu k samostatnému předávání dětí.
Spolupráci s rodinami významně zasáhla epidemiologická situace. Odborní pracovníci NOMIA při realizaci
služeb přijímali nutná hygienická opatření a část služeb, pokud to situace umožnila, poskytovali online. S
některými rodinami byly realizovány asistované videohovory, které byly jedinou možností kontaktu v době
přísných opatření.
Počet klientů: 138

Počet klientů z HK: 53
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Rozsah konzultací: 758 hod.

PROJEKT
PSYCHOTERAPEUTICKÉ
PRÁCE S AGRESÍ
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Nomia z.ú. poskytuje v nabídce své činnosti psychoterapeutický program zaměřený na
pomoc klientům, kteří mají ve svém životě obtíže se zvládáním agrese. Program je
akreditován a finančně podpořen Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
Do programu jsou zařazováni lidé, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, domácího
násilí a další trestné činnosti a mají účast nařízenou rozhodnutím soudu. Klientům byla
poskytována pomoc formou individuálních a skupinových psychoterapeutických sezení,
doplněných zážitkovými cvičeními a psychoedukací. Odborní pracovníci využívali
poznatky získané ze spolupráce s pracovištěm ATV (Alternativa násilí) v Norsku.
I v roce 2020 pokračoval tento program za dobré spolupráce pracovníků Probační a
mediační služby. Účastníci programu se za odborné podpory učili zvládat emočně složité
situace tak, aby se ve svém osobním životě nedopouštěli násilí na druhých nebo na sobě.
Z důvodu vládních opatření v rámci pandemie COVID 19 část terapeutické práce
proběhla, po domluvě s klienty, formou videokonzultací.

Rozsah individuálních konzultací nařízené terapie: 123 hod.
Rozsah skupinových konzultací nařízené terapie: 9 hod.
Rozsah individuálních konzultací nenařízené terapie: 56 hod.
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VZDĚLÁVÁNÍ
A VÝZKUM
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Praxe studentů UHK
Psychologická poradna Nomia, z. ú. je akreditovaným univerzitním pracovištěm pro
výkon praxe studentů Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. V
roce 2020 jsme zahájili spolupráci také s Univerzitou Karlovou – Pedagogickou
fakultou a katedrou psychologie. V budoucnosti chceme tuto spolupráci rozvinout a
zajišťovat odborné praxe budoucím psychologům.
Pro studenty jsme připravovali program, během kterého měli možnost prohlubit své
znalosti práce s klienty cílových skupin naší organizace. Studenti absolvovali
teoretickou přípravu pro terapeutické intervence a sociální práci, nově nabyté znalosti
pak mohli osvědčit v přímé práci s klienty, v rámci takzvaného reflektujícího týmu,
který je součástí psychoterapeutického procesu. V pokročilejší fázi praxe se někteří
studenti účastnili aplikovaného výzkumu případových studií, který na pracovišti
provádíme.
„Právo žít!“
V roce 2020 pokračovala spolupráce s International Federation of Medical Students'
Associations CZ. Probíhaly přípravy na novou koncepci programu Právo žít! pro
studenty lékařské fakulty Hradce Králové. Hlavním tématem programu je domácí
násilí, kdy odborníci školí studenty, jak rozpoznat domácí násilí, jak komunikovat s
obětí a jak pomoci.
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DOBROVOLNICTVÍ

22

Dobrovolnický program Kamarád

V roce 2020 úspěšně pokračovaly, ve spolupráci s MMHK, aktivity podporující osamělé seniory a zdravotně
postižené klienty, kteří žijí v obavách ze samoty, zbytečnosti a chybí jim kontakt blízkého člověka, přítele. Cílem bylo
vytvořit prostor “kamarádského kontaktu” pro tuto cílovou skupinu. Dobrovolník se u klienta nemění a tím se nám
daří velmi dobře navázat opravdu přátelský, až důvěrný vztah mezi klientem a dobrovolníkem. Naši dobrovolníci s
klienty chodili na vycházky, navštěvovali je v místě bydliště. Nabízeli jim trávení volného času dle individuálních
preferencí a zájmů, např. formou četby, deskových her, vyprávění. Situaci nám komplikovala pandemie onemocnění
COVID19, kdy nebylo možno realizovat některé výše uvedené aktivity formou přímého kontaktu. Pro tuto situaci
jsme operativně ihned zavedli telefonické linky, které slouží jako náhradní řešení kontaktu s klienty v tomto projektu.
Se zapůjčenými automobily od ŠKODA AUTO a s finanční podporou ČEZ jsme na nastalou situaci reagovali také
okamžitou nabídkou pomoci s nákupy a dovozy potravin a léků. Naši dobrovolníci nepolevili, naopak se jejich
činnost více zaměřila tam, kde v nastalé situaci bylo třeba.

Dobrovolnický program Noemi

V roce 2020 jsme realizovali aktivity podpory pro klienty Dětského centra Veská. Hlavní cílovou skupinou byli
zejména klienti /děti nebo mladiství/, kteří byli nebo jsou vedeni v agendě OSPOD MMHK. Dětským klientům jsme
poskytovali aktivity rozvíjející jejich schopnosti, dovednosti, ale také jsme se orientovali na rozvíjení sociálního
kontaktu. Naši dobrovolníci s dětmi chodili na procházky, hráli různé hry, věnovali čas každému dítěti individuálně,
dle jeho potřeb. Nezletilým, zejména maminkám, poskytovali prostor ke sdílení svých životních příběhů a rady pro
běžný život související s běžnými domácími pracemi, pomáhali s péčí o dítě. V důsledku pandemie COVID 19 jsme
nemohli nadále některé aktivity přímého kontaktu praktikovat. Orientovali jsme se proto na aktivity, které
nevyžadovaly přímý kontakt. Uspořádali jsme menší sbírku finančních prostředků, kdy za tyto darované prostředky
naši dobrovolníci připravovali dárky s přáními k Mikuláši pro děti. Dále jsme organizovali výběr a třídění oblečení a
dalších praktických věcí pro klienty Dětského centra Veská. V rámci projektu jsme prováděli školení a supervize
dobrovolníků a tvorbu nových strategií a plánování pro případy podobné jako COVID 19. Vytvořili jsme nabídku
doučování online formou pro naše klienty v Dětském centru Veská.
Velice na tomto místě děkujeme každému našemu dobrovolníku či dobrovolnici, neboť každý z nich je pro klienty
obrovským přívalem pozitivní energie a pro nás inspirací a hnacím motorem do budoucna.
Počet akreditovaných dobrovolníků: 35
Počet odpracovaných hodin: 916

Počet neakreditovaných dobrovolníků: 32
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PRORODINNÉ
AKTIVITY
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Pro unavené rodiče jsme připravili online didaktické a relaxační
video: Vztahy jsou to nejcennější a nejkřehčí, co máme. Před
Vánoci si každý mohl vyzkoušet různé techniky a nástroje pro práci
s tělem a duší. Hlavním poselstvím bylo zaměření pozornosti na
děti a vztahy mezi sebou. Veškeré akce pro rodiny s dětmi byly po
celý rok omezeny na minimum s ohledem na pandemii. Výjimkou
byla rodinná trasa podpory, která proběhla v září v rámci akce
Vyběhněme proti násilí, ta přilákala desítky rodičů s dětmi.
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NOMIA, Z.Ú. V
MÉDIÍCH
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Pracovníci poradny NOMIA jsou jako odborníci často zváni na odborné konference a
panelové diskuse. Sdílí bohaté zkušenosti k tématům rozvodových konfliktů rodičů,
dětských traumat a domácího násilí. Za rok 2020 jsme publikovali články s
psychologickou a pedagogickou tematikou, které vyšly v časopise Psychologie Dnes a
Rodina a škola, které vydává renomované pedagogicko-psychologické nakladatelství
Portál.
Informace o našich programech a aktivitách přinesla i další média – Radnice,
Východočeská televize televize V1, Hradecký deník, také místní internetové či
facebookové stránky internetových médií jako Extra.cz aj. Na našem Facebooku a
Instagramu pravidelně zveřejňujeme videa, online rozhovory i celé kampaně k výše
zmiňovaným tématům. Pravidelně jsou aktualizovány webové stránky
www.nomiahk.cz.
V roce 2020 se nám dostal velký mediální prostor spojený s akcí Vyběhněme proti
násilí a naším projektem Kreutzerova Sonáta, tanečním představením spojeným s
živou diskusí, které jsme realizovali s Tanečním divadlem Honzy Pokusila a živým
kvartetem.
Naše videa a kampaň na běh běžela ve všech autobusech Městské hromadné
dopravy. Se všemi akcemi jsme se objevili na stránkách spřátelených organizací a
institucí (Univerzity Hradec Králové a Pardubice, Arrow International, MMHK, Taneční
Divadlo Honzy Pokusila, IFMSA a další)

27

AKCE PRO
VEŘEJNOST
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I přes náročný rok 2020 a omezení akcí, zaznamenal náš 5. ročník
sportovně-charitativní akce „Vyběhněme s násilím“, kterou pořádáme ve
spolupráci s Katedrou sociální patologie a prevence Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové, veliký úspěch.
Akce se zúčastnilo přes stovku běžců, včetně známých tváří. Patronem
akce zůstal i nadále triatlonista, a mecenáš Tomáš Slavata. S násilím
vyběhli např. modelka a moderátorka Romana Pavelková, senátor a radní
pan Holásek, Pavlína Slavatová, advokátka Petra Andršová, Pavlína
Springerová a mnoho dalších. Doprovodný program nalákal nejen
profesionální běžce, ale také mnoho lidí z široké veřejnosti. Letos s námi
běželo i mnoho dětí.
Veškeré naše plánované akce pro veřejnost, na kterých participujeme s
dalšími institucemi, byly z důvodu pandemie COVID 19, zrušeny. Jde
například o Dny sociální práce, Týdny vzdělávání dospělých i Přátelský
den v knihovně.
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SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
V roce 2020 jsme pokračovali ve významné spolupráci s orgány sociálně-právní
ochrany dětí, především s OSPOD Hradec Králové, dále m. j. s OSPOD
Broumov, OSPOD Jaroměř, OSPOD Náchod, OSPOD Nové Město nad Metují,
OSPOD Dobruška, OSPOD Nový Bydžov a OSPOD Vrchlabí.
Pokračovala také přínosná spolupráce s Městskou policií HK. Za další významné
partnery ve spolupráci považujeme Úřad vlády ČR, Policejní prezidium ČR,
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo
spravedlnosti ČR, Policii ČR, Probační a mediační službu ČR, Intervenční
centrum, okresní a krajské soudy, zdravotnické zařízení Gaudia Praha,
Psychiatrickou kliniku FNHK, Univerzitu Hradec Králové, Karlovu Univerzitu,
IFMSA Česká republika, Alternativ til Vold, základní a střední školy, MAS Mezi
Úpou a Metují, a další místní pomáhající organizace.
Všem zmíněným velmi děkujeme za spolupráci. Spolupráce s vámi je nezbytnou
součástí řešení závažných životních situací, ve kterých se ocitají naši klienti.
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ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
NOMIA, z. ú. je nezisková organizace financovaná z prostředků Královéhradeckého kraje,
Statutárního města Hradec Králové, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a
Ministerstva spravedlnosti. Dále pak z dotací nadací i soukromých společností - v roce 2020 to
byli například ŠKODA AUTO a.s., NROS - Tesco, Nadace ČEZ, Nadace J&T, ETCIMEX s.r.o., AK
Hrdá s.r.o., Maranatha z.s., JUDr. Jan Holásek a další.

LÍBÍ SE VÁM NAŠE ČINNOST? PODPOŘTE NÁS!
Pokud se chcete cítit užiteční, chcete někomu pomoci nebo byste rádi jakýmkoliv jiným
způsobem podpořili Poradnu pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA,
kontaktujte nás:

e-mail: poradna@nomiahk.cz

Nebo můžete přispívat na náš bankovní darovací účet:

2700920843 / 2010
Vaše dary budou použity pro přímou psychoterapeutickou pomoc týraným, zneužívaným
a zanedbávaným dětem a také obětem násilí. Děkujeme!
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ROZVAHA 2020
01.01.2020 31.12.2020
AKTIVA (v tisících Kč)
ROZVAHA 2019
Dlouhodobý majetek

0

732

Zásoby

8

8

Pohledávky

145

142

Krátkodobý finanční
majetek

266

525

4

15

423

1422

Jiná aktivita
CELKEM

PASIVA (v tisících Kč)
ROZVAHA 2019
Jmění celkem
Výsledek hospodaření

-326

734
-338

Krátkodobé závazky

359

836

Jiná pasiva

388

190

CELKEM

423

1422
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Spotřebované nákupy a
nakupované služby

1457

Osobní náklady

4747

Daně a poplatky
Ostatní náklady

1
2

Odpisy

32

CELKEM

01.01.2020 31.12.2020

2

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2020
NÁKLADY (v
tisících Kč)2019
ROZVAHA

6239

VÝNOSY (v tisících Kč)
Provozní dotace
5276
ROZVAHA 2019
Přijaté příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za
zboží
Ostatní výnosy
CELKEM

858
53
40

6227

DOTACE 2020
Královéhradecký kraj

2 934 402,59 CZK

Statutární město Hradec Králové
ROZVAHA 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 167 000,00 CZK

Ministerstvo spravedlnosti

452 157,00 CZK

Ministerstvo
vnitra
Přijaté
příspěvky
Provozní
dotace
Přijaté
příspěvky
CELKEM

629 037,50 CZK
93 000,00 CZK

5 275 597,09 CZK

VÝZNAMNÉ PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
ROZVAHA 2019
ŠKODA AUTO a.s.
762 900,00 CZK

Nadace ČEZ

260 295,92 CZK

Přijaté
příspěvky
Nadace
Provozní
ČEZ
dotace
Přijaté
příspěvky

50 000,00 CZK

Nadace ČEZ

50 000,00 CZK

Nadace J&T

161 670,92 CZK

Nadace J&T

125 500,00 CZK

AK Hrdá s.r.o.

85 000,00 CZK

JUDr. Jan Holásek

20 000, 00 CZK

ETCIMEX s.r.o.

20 000,00 CZK

Maranatha z.s.

15 000, 00 CZK

NROS - Tesco

10 000, 00 CZK
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STRUKTURA VÝNOSŮ
Přijaté příspěvky
13.8%

Tržby a ostatní
1.5%

Provozní dotace
84.7%
Kompletní účetní závěrku naleznete na adrese www.nomiahk.cz/files/ucetnizaverka2020.pdf
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ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás v roce 2020 finančně podpořili
a kteří s námi spolupracovali. Každé pomoci si velmi vážíme.
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PODĚKOVÁNÍ
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KONTAKTY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOMIA, z.ú.
Zakladatel:

Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th.

Správní rada:

Jan Kostelníček
Ivana Kostelníčková
Ing. Miloš Hroch, Ph. D.

Registrace ústavu:
NOMIA, z.ú. - zapsán v rejstříku ústavů, vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl U, vložka 8
Datum vzniku a zápisu : 17. června 2014
IČO : 030 87 379
Kontaktní adresa
Provozovna: Třída Edvarda Beneše 575
Provozovna:
Hradec Králové
500 12
Pracovní doba PO-PÁ 8:00-16:00
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Ulrichovo náměstí 762
Hradec Králové
500 02
Provozní doba PO-PÁ 8:00-16:00

Telefon: +420 606 824, 495 262 214
E-mail: poradna@nomiahk.cz
Webové stránky: www.nomiahk.cz
Facebook: www.facebook.com/nomiahk
Instagram: www.instagram.com/nomiahk.cz
Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
Číslo účtu:2100617250/2010

