


Vážené dámy a pánové! Rok 2018 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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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.

POSLÁNÍ
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O NÁS
Poradna pro oběti násilí a dětské krizové centrum NOMIA je nestátní nezisková organizace se 
sídlem v Hradci Králové. Poskytuje bezplatnou psychoterapeutickou pomoc, mediaci, 
psychologické a sociální poradenství rodinám, dětem, obětem násilí a trestných činů a 
původcům 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 
Bc. Petra Ječná – sociální pracovník s pověřením SPOD
Bc. Magda Balážová, psychoterapeut
Dita Balcarová - prorodinné aktivity, PR, koordinátor dobrovolníků
Jana Turnovská - administrativa
Ing. Aneta Černohorská - finanční a projektový manažer, personalista
Michaela Kratochvílová – projektový manažer
Mgr. Romana Zapadlová – sociální pracovník– mateřská a rodičovská dovolená
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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Jedna z významných oblastí činnosti našeho zařízení NOMIA, z.ú. je pomoc a podpora 
pro oběti násilí a trestných činů. I v uplynulém období roku 2018 jsme se setkávali v 
prostorách poradny s klienty, kteří byli ve svém životě vystaveni různým podobám 
násilí a museli čelit jejich následkům. Těmto našim klientům jsme poskytovali, dle 
jejich potřeb a osobní i rodinné situace, různé odborné služby   psychoterapii, krizové 
intervence, psychologické, psychiatrické a trestně právní poradenství, doprovázení na 
instituce, asistované kontakty, případně asistované předávání dětí a zvykací režimy. V 
mnoha případech jsme využívali testové, psychologické metody pro diagnostiku 
případného výskytu PTSD (Posttraumatická stresová porucha), které pomáhaly 
nastavit další průběh psychoterapeutické práce. Klienty poradny tvořili děti i dospělí 
různého věku, kteří se nacházeli v obtížných životních situacích, řešili různé vztahové či 
osobní problémy, které jim přinášely často velmi hluboké traumatické zážitky a 
zkušenosti.  Těší nás výsledky dotazníků spokojenosti, které ukázaly, že naše podpora 
a pomoc klientům byly užitečné a smysluplné. 

Počet klientů: 111
Počet klientů z HK: 66
Počet konzultací: 865
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Činnost Dětského krizového centra je zaměřena na poskytnutí pomoci dětem především s 
traumatickou zkušeností. Nemalou část klientely v loňském roce tvořily děti, které trpěly vážnými 
obtížemi spojenými 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 péči. 
Pomáhali jsme 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 minulém 
roce jsme také pokračovali v navázané spolupráci se školami, kde naši pracovníci v rámci prevence 
v oblasti násilí přednášeli studentům na téma partnerství, domácího násilí, šikany a kyberšikany. 

Počet klientů: 51
Počet klientů z HK: 32
Počet konzultací: 122
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Při psychoterapeutické práci s dítětem v rámci pomoci rodině při asistovaných kontaktech, zvykacích režimech a poradenství mohou 
odborní pracovníci zachytit dítě ohrožené v oblasti psychického a sociálního rozvoje. Těmto dětem a jejich rodinám se odborní 
pracovníci věnují, provádějí rozhovory, zajišťují akutní pomoc a podporu dítěti. Práce s takovými klienty se děje na základě pověření 
pracovníků k výkonu sociálně- právní ochrany dětí dle unesení § 48 odst. 2 zák. 359/1999, § 10 odst. 1 písm. A, § 11 odst. 1 písm. A, § 
31 a 32 zá. Č. 359/1999. Současně pracovníci poskytují informace pracovníkům OSPOD, PČR.

V rámci pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí je práce odborných pracovníků směřována k pomoci rodičům při řešení 
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s výchovou dítěte. Rodičům je v tomto případě poskytováno poradenství a edukace na 
podporu výchovných kompetencí rodičů.

Počet klientů: 79 
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Další oblastí práce zařízení při výkonu pověření k sociálně-právní ochraně dítěte jsou aktivity vedoucí k ochraně před škodlivým, 
patologickými jevy a předcházení jejich vzniku. Tato ochrana se děje prostřednictvím psychoterapie, která sama o sobě má preventivní 
dopad na ochranu dítěte před těmito vlivy a je dle potřeby doplněna cílenou edukací rodičů, širší rodiny i dítěte samotného.

Skupinový program pro rodiče „Mámo, táto, potřebuju vás oba“  V roce 2018 jsme realizovali již podruhé skupinový program pro 
rodiče v rozvodové či po rozvodové situaci, která je zatížena dlouhodobým a vyhroceným konfliktem mezi rodiči. Program je primárně 
koncipován na pomoc dětem, které se ocitají v kontextu tohoto konfliktu na „bojové linii“. V důsledku dlouhodobé vyhrocené války 
rodičů je dítě silně traumatizované, což znepřátelené strany vůbec nevnímají. Program má za úkol prostřednictvím speciálně 
vytvořených terapeutických cvičení zprostředkovat rodičům autentický zážitek toho, jak jejich děti prožívají boj rodičů, jak se cítí, bolest 
dětí a jejich psychosomatické obtíže. Program vrací pozornost rodičů k dětem a jejich potřebám. Do tohoto běhu programu bylo 
přijato pět rodičovských párů, program ukončily čtyři páry.

Od května 2018 jsme v naší organizaci začali nabízet rodinné mediace. Rodinná mediace je účinná při řešení partnerských neshod a 
jakýchkoli sporů mezi členy rodiny. V souvislosti s rozpadem manželství či partnerství pomáhá mediátor rozvádějícím se rodičům 
uzavřít mediační dohodu, která upravuje způsoby péče o děti, výši alimentů, rozdělení majetku a další problematické záležitosti, které 
s rozpadem manželství či partnerství přicházejí. Úkolem mediátora je dovést sporné strany ke společné a oboustranně přijatelné 
dohodě. Mediační dohoda tak umožňuje rodičům držet ochrannou ruku nad svými dětmi, i když už nejsou manželé, mít vliv na 
výchovu svých dětí a naplnit tímto způsobem jejich nezadatelnou potřebu a právo být s oběma rodiči i po rozpadu jejich partnerství

Počet klientů z HK: 16        Počet konzultací: 439
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Naše zařízení poskytuje v nabídce své činnosti, psychoterapeutický program 
zaměřený na pomoc klientům, kteří mají ve svém životě obtíže se zvládáním agrese. 
Tento program je akreditován a finančně podpořen Ministerstvem spravedlnosti 
České republiky. Jde zejména o klienty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, 
domácího násilí a další násilné, trestné činnosti.  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, 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 2018 se nám podařilo také 
více rozvinout spolupráci s dalšími regiony královéhradeckého kraje a přijmout z 
těchto regionů nové klienty zmíněné cílové skupiny. 

Počet konzultací: 57
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Psychologická poradna Nomia, z.ú. Hradec Králové, 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 (oběti domácího násilí, týrané 
děti, původci násilí apd.). 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. Ve spolupráci s některými pracovišti 
v zahraničí (Norsko, Belgie, Velká Británie) , jsme měli možnost porovnávat 
výstupy a zkušenosti naší praxe se zkušenostmi zahraničních kolegů, se 
kterými jsme v roce 2018 spolupracovali. V této souvislosti měli naši studenti 
možnost se s některými těmito výstupy seznámit a získat nové zkušenosti.  
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Cílem klubu maminek, který funguje v prostorách NOMIA, je poskytnout rodičům 
příjemný a bezpečný prostor k vzájemnému setkávání, sdílení zkušeností a 
smysluplnému trávení volného času. Na základě vytvořené důvěry se pak 
snažíme předcházet krizovým situacím, které mohou v rodinách nastat, případně 
tyto situace ihned v zárodku řešit. Přímá návaznost klubu na poradnu je tak zde 
velkou výhodou. V rámci klubu maminek organizujeme pravidelný program, 
veřejné akce, 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 jsme se zaměřili především na 
vzájemné propojení nejstarší a nejmladší generace v rodině – tedy prarodičů a 
vnoučat. Seniory jsme zapojili do všech našich prorodinných aktivit a navázali 
jsme aktivní spolupráci s organizací Senioři ČR.

Počet návštěv v klubu maminek:  506 dospělých,  
         537 dětí
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V roce 2018 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. V loňském roce se nám poprvé 
podařilo získat dobrovolníky nejen z Hradce Králové, kde naše dobrovolnické centrum 
působí, ale také Z Pardubic a z okolí. Ti se do DC Veská snáze dopraví a podařilo se 
nám proto rovnoměrněji rozložit návštěvy dobrovolníků. V současné době tak 
pokrýváme 3 odpoledne v týdnu a problémem pro nás není ani zajištění 
dobrovolníků o víkendech. Další dobrovolníci nám pomáhají i při akcích pro 
veřejnost, hlídají děti v průběhu přednášek apod.

21

Počet akreditovaných dobrovolníků: 14
Počet neakreditovaných dobrovolníků: 47
Počet odpracovaných hodin: 355
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY
V roce 2018 byli naši 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 ve spolupráci s 
členy městské organizace Senioři ČR. Akce sklidila mezi přítomnými velký 
úspěch a také rekordní návštěvnost – téměř 400 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
Také v roce 2018 pokračovala významná spolupráce s orgány sociálně-právní 
ochrany dítěte -  především s OSPOD Hradec Králové, dále m.j. s OSPOD 
Broumov, OSPOD Jaroměř, OSPOD Náchod, OSPOD Nové Město nad Metují, 
OSPOD Nový Bydžov a OSPOD Vrchlabí. Pokračovala přínosná spolupráce s 
Městskou policií HK, Policií ČR, Probační a mediační službou, soudy, se 
zdravotnickým zařízením Gaudia Praha, Psychiatrickou klinikou FNHK, 
Univerzitou Hradec Králové, základními a středními školami, MAS Mezi Úpou 
a Metují a dalšími místními pomáhajícími organizacemi. V roce 2018 se 
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 vznikají 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 2018 to byly např. Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace 
ČEZ, Nadace J&T, Okresní fotbalový svaz, Česká spořitelna, Interní a revmatologická 
ambulance,  Zdravotní pojišťovna MVČR, EUROVIA CS, a.s. 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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PASIVA (v tisících Kč) Počáteční 
stav 

Konečný 
stav 

Jmění 17 2 

Výsledek hospodaření -159 -392 

Krátkodobé závazky 672 477 

Jiná pasiva 0 384 

CELKEM 530 471 

ROZVAHA 2018 

AKTIVA (v tisících Kč) Počáteční 
stav 

Konečný 
stav 

Dlouhodobý majetek 87 

Zásoby 13 10 

Pohledávky 118 187 

Krátkodobý finanční 
majetek 

394 179 

Jiná aktiva 5 8 

CELKEM 530 471 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2018 

NÁKLADY (v tisících Kč) 

Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 

970 

Osobní náklady 3375 

Daně a poplatky 2 

Ostatní náklady 23 

CELKEM 4370 

VÝNOSY (v tisících Kč) 

Provozní dotace 3071 

Přijaté příspěvky 1002 

Tržby za vlastní výkony 
a za zboží 

49 

Ostatní výnosy 15 

CELKEM 4137 
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DOTACE 2018 

Královéhradecký kraj 1 762 992 Kč 

Statutární město Hradec Králové 599 569.50 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 412 224 Kč 

Ministerstvo spravedlnosti 261 038 Kč 

Ministerstvo vnitra 34 694 Kč 

449 140.09 Kč 

337 430.60 Kč 

153 832 Kč 

33 000 Kč 

10 000 Kč 

10 000 Kč 

5  000 Kč 

SPONZORSKÉ DARY 2018 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Nadace ČEZ – Činnost organizace 

Nadace J&T 

Okresní fotbalový svaz 

Česká spořitelna 

Interní a revmatologická ambulance 

Zdravotní pojišťovna MVČR 

EUROVIA CS, a.s. 5 000 Kč 

Z veřejné sbírky na zajištění vhodného prostředí a pracovních pomůcek pro 
poskytování krizové pomoci a následné péče obětem domácího násilí, trestné 
činnosti a dětem s prožitkem těžkého životního traumatu bylo v roce 2018 čerpáno 
5 277 Kč, příjem do sbírky v roce 2018 byl 0 Kč.
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28

74%

24%

2%

provozní dotace

přijaté příspěvky

třzby a ostatní



PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás v roce 2018 finančně podpořili a kteří s námi 
spolupracovali. Každé pomoci si velmi vážíme. 
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KONTAKTY

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 Provozovna: Ulrichovo náměstí 762

Hradec Králové  Hradec Králové
500 12  500 02
Pracovní doba PO-PÁ 8:00-16:00 Provozní doba: PO-PÁ 8:00-16:00
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOMIIA, z.ú.



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




	1-predni-strana
	2-uvodni-slovo
	3-obsah
	4-bubliny
	5-poslani
	6-o-nas
	7-struktura
	8-poradna
	9-poradna-text
	10-DKC
	11-dkc-text
	12-OSPOD 
	13-ospod-text
	14- AGRESE
	15-agrese-text
	16-studentii
	17- studenti-text
	18-prorodinne-aktivity
	19-prorodinne-aktivity-text
	20- DOBROVOLNICTVI
	21-dobrovolnictvi-text
	22-media
	23-media-text
	24-spoluprace
	25-finance
	26-finance2
	27-finance3
	28-finance4
	29-podekovani-loga
	30-informace 1
	31-informace 2
	32-posledni-strana



