Vážené dámy a pánové! Rok 2017 je úspěšně za námi. Důležité
však je, že pokračuje nejen naše práce, ale také vaše podpora
a vzájemná spolupráce. Výroční zpráva je pro nás možností,
jak vám všem poděkovat. Vaše finanční podpora je pro nás a
naše služby nesmírně důležitá a já vám za celou organizaci
NOMIA děkuji. Doufáme, že i v dalších letech si zachováme
vaši přízeň a podporu.
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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O NÁS
Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA, z.ú. poskytuje pomoc a podporu
obětem násilí (zejména domácího násilí) a trestné činnosti. Jsme specializované pracoviště
pro pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem s prožitkem těžkého životního
traumatu a rodinám s vážnými konflikty a projevy násilí ve vztazích. Vedle pomoci obětem se
také zaměřujeme na terapeutické intervence pro pachatele trestné činnosti a původce násilí.

ZAMĚSTNANCI
Mgr. Miroslav Bubeník – ředitel, vedoucí psychoterapeutického týmu
PhDr. Jolana Moravcová – dětský psycholog s pověřením SPOD
Mgr. Lenka Půlpánová – psycholog, rodinný terapeut s pověřením SPOD
Mgr. Marcela Mikulová – sociální pracovník s pověřením SPOD, koordinátor asist. kontaktů a zvyk. režimů
Mgr. Romana Zapadlová – sociální pracovník s pověřením SPOD
Bc. Petra Obrová – sociální pracovník s pověřením SPOD
Dita Balcarová - prorodinné aktivity, PR, koordinátor dobrovolníků
Jana Turnovská - administrativa
Ing. Aneta Černohorská - projektový manažer
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
PhDr. Jolana Moravcová
psycholog
Mgr. Lenka Půlpánová
psycholog

Mgr. Miroslav Bubeník
ředitel, psychoterapeut

Mgr. Marcela Mikulová
sociální pracovnice
Mgr. Romana Zapadlová
sociální pracovnice
Bc. Petra Obrová
sociální pracovnice
Dita Balcarová
prorodin.aktivity, PR
Jana Turnovská
administrativa
Ing. Aneta Černohorská
projektový manažer
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Po celý rok 2017 pokračovaly psychoterapeutické a poradenské konzultace
individuální, párové i pro celé rodiny. Klientům byly poskytovány dle jejich
potřeb a osobní i rodinné situace různé odborné služby – psychoterapie,
krizové intervence, psychologické, psychiatrické a trestně právní poradenství,
doprovázení na instituce, asistované kontakty, případně asistované předávání
dětí a zvykací režimy. Klienty poradny tvořily děti i dospělí různého věku. Ti se
nacházeli v obtížných životních situacích, řešili různé vztahové či osobní
problémy a mnohdy se potkávali ve svém životě s násilím v různých podobách,
což jim přineslo či někdy opakovaně přinášelo často velmi hluboké traumatické
zážitky a zkušenosti. V rámci služeb poradny jim byla poskytována
psychoterapeutická péče zaměřená na podporu zpracování traumatu a zvládání
jeho negativních důsledků.

Počet klientů: 187
Počet klientů z HK: 111
Počet konzultací: 667
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Činnost Dětského krizového centra je zaměřena na poskytnutí pomoci dětem s traumatickou
zkušeností. Nemalou část klientely tvořily děti, které byly zasaženy problematikou vážných osobních
obtíží spojených s rodičovskými neshodami a zátěží rozvodu či rozchodu rodičů. Přirozenou součástí
terapeutické práce s dětmi byla i spolupráce s rodiči a osobami, které mají děti v péči. V roce 2017
jsme pomáhali dětem a jejich rodinám zvládnout krizovou situaci, poskytnout zklidnění a následnou
terapeutickou a poradenskou péči, která přispěla celkové stabilizaci rodinného systému a vytvoření
klidného prostředí pro zdravý psychický vývoj dítěte. Jako hlavní nástroj pomoci bylo v těchto
případech využíváno individuálních psychoterapeutických konzultací, krizových intervencí a
psychologického poradenství. Nadále byla též v práci s dětmi úspěšně využívána terapeutická
metoda Sandplay jako prostředek k otevírání a zpracovávání důležitých témat dítěte. V roce 2017
se pokračovalo také v navázané spolupráci se školami, kde naši pracovníci přednášeli žákům a
studentům na téma partnerství, domácího násilí, šikany a kyberšikany.

Počet klientů: 78
Počet klientů z HK: 39
Počet konzultací: 355
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Odborní pracovníci naší organizace jsou pověřeni k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Při
psychoterapeutické práci s dítětem, v rámci pomoci při asistovaném předávání dětí mezi rozvedenými
rodiči, při zvykacích režimech, poradenství a doprovázení mohou zachytit dítě ohrožené v psychickém a
sociálním vývoji. S takovými dětmi a případně jejich rodiči pracovníci poradny provádějí rozhovor, zajistí
potřebnou akutní pomoc a podporu dítěti. Současně poskytují informace pracovníkům OSPOD, PČR.
K výkonu pověření o sociálně-právní ochraně dětí patří i pomoc rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Rodičům je poskytováno psychologické poradenství a
edukace podporující rozvoj rodičovských kompetencí.
Další prací zařízení směrovanou k sociálně-právní ochraně dětí jsou aktivity zaměřené na ochranu dětí
před škodlivými jevy a předcházení jejich vzniku. Samotný výkon psychoterapie, psychologické
poradenství a asistence při kontaktech dětí s rodiči má preventivní dopad pro ochranu dítěte před
škodlivými vlivy. Pokud při práci odborní pracovníci vyhodnotí, že je třeba pro ochranu dítěte
intervenovat v tomto směru, poskytují cílenou edukaci rodičům, širší rodině dítěte i dítěti samotnému.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je pracovníky realizován dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona
359/1999, § 10 odst. 1 písm. a, § 11 odst. 1 písm. a, § 31 a 32 zákona č. 359/1999.
Počet klientů: 79
Počet klientů z HK: 17
Počet konzultací: 467
13

14

Tak jako v minulých letech i v roce 2017 jsme pokračovali v psychologické práci
programu akreditovaného Ministerstvem spravedlnosti pro klienty, kteří se
dopouštějí násilí v blízkých vztazích. Těmto klientům jsme poskytovali pomoc
formou individuálních a skupinových psychoterapeutických sezení. Díky tomu se
klienti za naší odborné podpory učili zvládat emočně složité situace, které
zažívají v osobním životě, zejména ve vztazích bez toho, aby se museli dopouštět
násilí na druhých nebo na sobě. Tito naši klienti měli možnost účastnit se
zážitkových cvičení, psychoedukace a cílené psychoterapie. Během roku 2017 se
nám podařilo také navázat spolupráci s dalšími regiony královéhradeckého kraje
a přijmout z těchto regionů nové klienty zmíněné cílové skupiny.
Počet konzultací: 57
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Nomia, z.ú. je akreditovaným univerzitním pracovištěm pro výkon praxe studentů
Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Tito studenti jsou v
rámci výkonu praxe zařazeni do speciálního programu, ve kterém si prohlubují
znalosti práce s klienty našich cílových skupin. Studenti absolvují teoretickou
přípravu pro terapeutické intervence, kdy si dále tyto nové znalosti mohou osvědčit
v přímé práci s klienty v rámci takzvaného reflektujícího týmu. V pokročilejší fázi
praxe se někteří studenti účastní aplikovaného výzkumu na případových studiích,
který na pracovišti provádíme. Některé výstupy našeho výzkumu jsme porovnávali s
poznatky norského pracoviště ATV (Alternativa násilí), se kterým jsme i v roce 2017
úzce spolupracovali. V této souvislosti měli naši studenti možnost se s některými
těmito výstupy seznámit.
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V prostorách NOMIA se pravidelně scházejí rodiče na rodičovské dovolené se
svými dětmi a věnují se různým aktivitám. Podporujeme tak tuto skupinu
ohroženou sociálním vyloučením. Do aktivit klubu se mnohdy zapojují i rodiny,
které předtím prošly terapií v poradně. V rámci klubu maminek organizujeme
pravidelný program, veřejné akce (Mikulášská a vánoční besídka, karneval, Den
dětí a p.), ale věnujeme se také vzdělávání rodičů a rozšiřování jejich
rodičovských kompetencí. K tomu jsou určeny bezplatné přednášky, u nichž navíc
zajišťujeme i hlídání dětí. V loňském roce proběhlo celkem 5 přednášek, které
vedli psychologové, lékaři a speciální pedagogové.
Počet účastníků přednášek: 70 dospělých, 19 dětí
Počet návštěv v klubu maminek: 470 dospělých, 508 dětí
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V roce 2017 jsme pokračovali v obou stávajících projektech dobrovolnictví. Projekt
KAMARÁD zajišťuje sociální kontakty a volnočasové aktivity osamělým seniorům a
osobám se zdravotním postižením (např. klienti poradny NOMIA nebo Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MMHK). Projekt NOEMI je určen dětem a rodičům
(zejména nezletilým matkám) umístěným v DC Veská. Dobrovolníci zajišťují
individuální volnočasové aktivity dle zájmů a potřeb jednotlivých dětí. U nezletilých
matek jde pak především o jejich doučování a přípravu do školy a také o velmi
potřebné zvyšování finanční a počítačové gramotnosti. Další dobrovolníci nám
pomáhají i při akcích pro veřejnost, hlídají děti v průběhu přednášek apod.
Počet akreditovaných dobrovolníků: 14
Počet neakreditovaných dobrovolníků: 22
Počet odpracovaných hodin: 304
STAŇTE SE NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM!
Máte trochu volného času? Chcete ho trávit smysluplně? Baví vás práce s dětmi nebo
byste rádi věnovali svůj čas osamělým seniorům? Staňte se dobrovolníkem NOMIA!
Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Ditu Balcarovou.
E-mail: dita.balcarova@nomiahk.cz, tel.: 734 171 309.
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY
V roce 2017 byli odborníci z poradny NOMIA častými hosty Radioporadny
Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se vyjadřovali k tématům, jako jsou
rozvodové konflikty rodičů, dětská traumata či zvládání stresů. Informace o
našich programech a aktivitách přinesla i mnohá další média – Radnice,
Hradecká internetová televize, Hradecký deník, Královéhradecký zpravodaj
seniorů a také různé internetové či facebookové stránky. Pravidelně také
aktualizujeme naše webové stránky a informace šíříme i pomocí sociálních sítí.

AKCE PRO VEŘEJNOST
Rozsahem největší akcí bylo v loňském roce Nomíkovo zábavné odpoledne,
což byl dětský den spojený s představením naší organizace a našich aktivit. I
přes velmi nepříznivé počasí, které panovalo v den konání akce, přišlo téměř
200 lidí. Velký nárůst účastníků zaznamenal již 3 ročník sportovně charitativní
akce Vyběhněme s násilím, kterou pořádáme společně se studenty UHK.
Zapojujeme se též do velkých akcí pořádaných na území města jinými
subjekty, jako je Den rodiny či Přátelský den. Tyto akce nám pomáhají
představit služby poradny NOMIA veřejnosti.
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SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
V roce 2017 pokračovala významná spolupráce s OSPOD Hradec Králové,
OSPOD Jaroměř, OSPOD Broumov, OSPOD Náchod, OSPOD Nové město
nad Metují, OSPOD Nový Bydžov, s Městskou policií HK, Policií ČR, Probační
a mediační službou a soudy. Dále se zdravotnickým zařízením Gaudia Praha,
Psychiatrickou klinikou FNHK, Univerzitou Hradec Králové, základními a
středními školami a místními pomáhajícími organizacemi. V tomto roce se
také někteří odborníci naší organizace podíleli na tvorbě standardů pro
práci s osobami, které se dopouštějí násilí ve vztazích a standardů pro
pomoc dětem, které byly vystaveny násilí. Tyto metodologické materiály
vznikaly ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Policejním prezídiem ČR a
Ministerstvem vnitra ČR.
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ZPŮSOB FINACOVÁNÍ
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 různých nadací i soukromých
společností - v roce 2017 to byly např. Nadace ČEZ, Nadační fond pomoci Karla Janečka,
Nadace J&T, Contract Medical International, Okresní fotbalový svaz a další subjekty.
LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE? 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 2017
AKTIVA v tisí í h Kč
Počáteč í sta
Záso
17
Pohledá k
264
Krátkodo ý fi a č í ajetek
20
Ji á akti a
2
CELKEM
303

PASIVA v tisí í h Kč
J ě í
Výsledek hospodaře í
Krátkodo é zá azk
Ji á pasi a
CELKEM

Počáteč í sta
1
-152
452
2
303

Ko eč ý sta
12
119
394
4
529

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
NÁKLADY v tisí í h Kč
Spotře o a é ákup
Služ
Oso í áklad
Da ě a poplatk
Ostat í áklad
CELKEM

223
606
2739
2
8
3578

Ko eč ý sta
-136
-6
671
0
529

VÝNOSY v tisí í h Kč
Pro oz í dota e
Přijaté příspě k
Trž za last í ýko a za z oží
Ostat í ý os
CELKEM

2630
729
213
0
3572
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DOTACE 2017
Královéhrade ký kraj
Statutár í ěsto Hrade Králové
Mi isterstvo prá e a so iál í h vě í
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
SPONZORSKÉ DARY 2017
Nada e rozvoje o ča ské společ osti
Nada e ČEZ
Nadace J&T
Nadač í fo d po o i Karla Ja ečka
Contract Medical International
Okres í fot alový svaz
Česká spořitel a
Salinger
Zdravot í pojišťov a MVČR

1
434
346
246
42

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

699
Kč
265
Kč
195
Kč
161
Kč
27
Kč
20
Kč
10
Kč
5
Kč
5
Kč
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STRUKTURA VÝNOSŮ
6%
13%
Tržby a ostatní
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
81%

Kompletní účetní závěrku naleznete na adrese www.nomiahk.cz/files/ucetnizaverka2017.pdf
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás v roce 2017 finančně podpořili a kteří s námi
spolupracovali. Každé pomoci si velmi vážíme.
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KONTAKTY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOMIIA, z.ú.
Zakladatel:

Mgr. Miroslav Bubeník

Správní rada:

Jan Kostelníček – předseda správní rady
Ivana Kostelníčková
Ing. Miloš Hroch, Ph.D.

Registrace ústavu:
NOMIA, z.ú. – zapsán v rejstříků 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
Hradec Králové
500 12
Pracovní doba PO-PÁ 8:00-16:00

Provozovna:
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Ulrichovo náměstí 762
Hradec Králové
500 02
Provozní doba: PO-PÁ 8:00-16:00

Telefon: +420 606 824 104, 495 262 214
E-mail: poradna@nomiahk.cz
Webové stránky: www.nomiahk.cz
Facebook: www.facebook.com/nomiahk
Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2100617250/2010

