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PORADNA PRO OBĚTI NÁSILÍ
A DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM

Vážení přátelé, kolegové a všichni, kteří nás podporujete,
všichni určitě vnímáme, že současná doba přináší mnoho změn, které před nás kladou
nelehké úkoly a často závažná rozhodnutí a to jak v osobním, tak i profesním životě.
Naši pracovníci chtějí poskytovat dobré služby našim občanům a zároveň se také
postarat o své duševní i tělesné zdraví a dobré vztahy ve svých rodinách. Propojit
všechny tyto potřeby a vytvořit určitou rovnováhu mezi těmito oblastmi, je často
závislé na vědomí sounáležitosti s lidmi, kteří žijí v naší blízkosti. Mimo rodiny a naše
blízké jsou to i ti, kteří s námi spolupracují a různými způsoby nás podporují. Tato
pomoc a podpora je pro nás velmi důležitá a významná. I zde pro nás platí, že sdílené
trápení je poloviční a sdílená radost dvojnásobná.
Proto chci všech kolegům, partnerům a podporovatelům ze srdce poděkovat za to, že
jsme se mohli v průběhu celého roku o sebe vzájemně opírat a cítit zmíněný pocit
sounáležitosti.
Všem přeji dobré zdraví, fungující vztahy a naději do budoucnosti.

MGR. MIROSLAV BUBENÍK, BTH.
NOMIA, Z.Ú.
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POSLÁNÍ
Posláním organizace NOMIA je přispět
ke zkvalitnění života našich klientů, a v
širším kontextu vést naši společnost k
životu bez násilí a trvalým morálním
hodnotám,
které
udržují
lidskou
důstojnost a vzájemné soužití v úrovni
lásky a respektu. Tento cíl chceme
naplnit za pomocí týmu našich odborníků
psychologů,
psychoterapeutů
a
sociálních pracovníků, kteří mají v oblasti
práce s rodinou bohaté zkušenosti a
používají ve své práci nejmodernější,
osvědčené metody.
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O NÁS
Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum NOMIA, z.ú. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Hradci
Králové.
Od roku 2002 byla pod názvem Pyramida pomoci pobočkou mezinárodní humanitární organizace ADRA Česká
republika. Vedle humanitárních projektů v ČR i zahraničí se věnovala poradenské činnosti pro oběti násilí. V
průběhu let se činnosti Poradny rozšířily o Dětské krizové centrum a práci s původci násilí. V roce 2014 se
pobočka osamostatnila a získala vlastní subjektivitu zapsaného ústavu pod novým názvem NOMIA, z.ú.
NOMIA, z.ú. je registrovanou sociální službou odborného sociálního poradenství a krizové pomoci. Poskytuje
bezplatnou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc obětem násilí, zejména ženám a dětem vystaveným
domácímu násilí nebo těžkým životním situacím s následkem traumatu. Ve své praxi se významným dílem také
zaměřuje na pomoc rodinám v těžkém konfliktu v období rozchodu rodičů. V akreditovaných programech věnuje
pozornost také cílové skupině původců násilí.
Odborný tým tvoří vyškolení sociální pracovníci, psychologové/psychoterapeuti, psychiatr a mediátor. Pro odborné
intervence používáme moderní metody sociální práce, systemické a narativní psychoterapie a kognitivně
behaviorální terapeutické přístupy. Tyto metody propojujeme 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.
NOMIA, z. ú. je členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci (APKP), České asociace pro psychoterapii (ČAP),
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO).
V prosinci 2021 byla organizaci udělena Asociací veřejně prospěšných organizací ČR udělena značka Prověřená
veřejně prospěšná organizace.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
psychologové
sociální pracovnice

odborní pracovníci

psychoterapeuti

provozní vedoucí

Ředitel

psychiatr

koordinátor
dobrovolníků

pracovník v sociálních
službách
mediátor

projektový manažer

administrativa
office manager

7

ZAMĚSTNANCI
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ODBORNÝ TÝM
Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th. - ředitel, vedoucí psychoterapeutického týmu,
psychoterapeut
Mgr. et Bc. Marek Bárta -psychoterapeut
Mgr. et Mgr. - Zuzana Eliášová - psycholog, psychoterapeut, psychologické
poradenství a spolupráce při realizaci workshopů s pověřením SPOD
Mgr. Veronika Horejšová – asistentka pro asistované kontakty a navykací režimy s
pověřením SPOD
Bc. Kristýna Hrochová - sociální pracovník a metodik pro projekt Zvyšování kvality
sociálních služeb na území MAS Mezi Úpou a Metují
PhDr. Tereza Chobotská – psycholog, psychoterapeut s pověřením SPOD
Mgr. Radka Kaucká – spolupráce při realizaci workshopů
Bc. Lucie Kmošková – sociální pracovník s pověřením SPOD
Mgr. Věra Kolářová Ruferová - psychoterapeut pro projekt Zvyšování kvality
sociálních služeb na území MAS Mezi Úpou a Metují
Tereza Kopalová – koordinátor dobrovolníků
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ODBORNÝ TÝM
Ivana Kostelníčková – vedoucí služby a metodik pro projekt Zvyšování kvality
sociálních služeb na území MAS Mezi Úpou a Metují, provozní vedoucí
Bc. Helena Košková – sociální pracovník, metodik pro projekt Zvyšování kvality
sociálních služeb na území MAS Mezi Úpou a Metují
Simona Kučerová – pracovník v sociálních službách
MUDr. Olga Kunertová – psychiatr
Mgr. et Mgr. Štěpánka Kryspínová – sociální pracovník s pověřením SPOD
PhDr. Kateřina Lojanová - mediátor s pověřením SPOD
PhDr. Jolana Moravcová - dětský psycholog s pověřením SPOD
Mgr. et Bc. Tereza Pokorná – psycholog s pověřením SPOD
Mgr. Michal Sirka, DiS. – psychoterapeut s pověřením SPOD
Mgr. Romana Svíbová – psychoterapeut/etoped s pověřením SPOD
Bc. Jozef Zbránek – koordinátor poradny s pověřením SPOD

Počet všech zaměstnanců NOMIA, z. ú. (přepočteno na úvazky) : 12,58
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PORADNA PRO OBĚTI
NÁSILÍ A TRESTNÉ
ČINNOSTI
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Činnosti Poradny pro oběti násilí se zaměřují zejména na ženy, které byly ve svém životě
vystaveny domácímu násilí a jiné násilné trestné činnosti s následkem traumatu. Tam, kde to
kontext dovoluje, pracujeme s celým rodinným systémem, který byl násilím zasažen. V roce
2021 jsme našim klientům poskytovali psychoterapeutické intervence individuálního, párového
a rodinného charakteru, psychologické a sociální poradenství, doprovod na instituce a do
zdravotnických zařízení. V rámci trestně právního poradenství jsme klientkám poskytovali
pomoc při uplatňování práv plynoucích zejména ze zákona 45/2013 Sb. o obětech trestných
činů např. pomoc při sepsání trestního oznámení, předání informací o právech oběti trestných
činů a při zajištění ochrany oběti před druhotnou újmou. Využívali jsme testové psychologické
metody zejména pro diagnostiku posttraumatické stresové poruchy, metodu HCR-20
(hodnocení rizika budoucího násilí) a jiné, které byly nedílnou součástí poskytovaných
intervencí.
Vzhledem k stále pokračující pandemii COVID 19 jsme zaznamenali 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.
Počet klientů: 178
Počet klientů z HK: 70

Rozsah konzultací: 1551
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Počet hodin přímé práce: 2 502

DĚTSKÉ KRIZOVÉ
CENTRUM
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Dětské krizové centrum i v roce 2021 poskytovalo pomoc především dětem s traumatickou zkušeností.
Setkávali jsme se s obtížemi u dětí a nezletilých spojených se zkušeností pokusu o sebevraždu,
sebepoškozování, pohlavního zneužívání, šikany, ztráty smyslu života a hledání vlastní identity apod.
Významným procentem dětských klientů byly děti, které zažívaly vážné dopady těžkých konfliktů při
rozchodu rodičů. Souběžně s probíhajícími intervencemi pro děti a nezletilé jsme nabízeli psychologické
poradenství a psychoedukaci pro jejich rodiče a prarodiče. 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 a různé další podpůrné metody.
Nadále byly v práci s dětmi úspěšně využívány terapeutické metody Sandplay Therapy a Play Therapy
(vybavená terapeutická herna) jako prostředek k otevírání dětského prožívání a uvolňování vnitřního
napětí dítěte spojeného s traumatickým zážitkem. Při této práci jsme vždy kladli velký zřetel na budování
pozitivního terapeutického vztahu pracovníka s dítětem, který je základním předpokladem pro vytvoření
atmosféry bezpečí pro dítě.
V trvající situaci pandemie COVID 19 jsme díky darovanému automobilu od Škoda Auto stále 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 se sociálními pracovníky OSPOD.

Počet klientů: 111
Počet klientů z HK: 52

Rozsah konzultací: 842
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Počet hodin přímé práce: 1 609

PRÁCE S RODINAMI
V ROZVODOVÝCH
KONFLIKTECH
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V průběhu roku 2021 jsme realizovali v návaznosti na zkušenosti předchozích let podporu rodinám zažívajícím
rozvodový konflikt. Rozvody a rozchody jsou bezpochyby náročnou životní situací, při které se mohou rozvíjet
konfliktní vztahy s projevy násilí, kterými trpí rodiče a zejména děti. Dětem a jejich rodinám jsme v roce 2021
poskytovali pomoc při zvládnutí akutní fáze konfliktu s cílem stabilizovat rodinný systém. Doprovázení rodin 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. Protože byl nejen soudní systém v roce 2020
významně ovlivněn následky pandemie, v roce 2021 jsme se setkávali s konstantní, silnou poptávkou o tento druh
podpory zejména ze strany zástupců OSPOD a soudů.
Pro rodiny, kterým jsme byli k dispozici v roce 2021, bylo příznačné, že před vstupem do spolupráce s NOMIA, z.ú.
často absolvovaly několik let trvající cestu soudních sporů, při nichž byly děti vystaveny institucionálním intervencím,
jako např. soudně znaleckému posuzování apod. Z vyprávění dětí opětovně vyplývá, že jsou rodičovské konflikty
dětmi vnímány jako velmi zátěžové a ovlivňují jejich zdravý psychický a sociální vývoj.
Pokračovala naše interdisciplinární spolupráce s OSPOD a soudy Královéhradeckého a Pardubického kraje na
pomoci 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 přináší. Také jsme poskytovali z
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.

Počet klientů: 137
Počet klientů z HK: 38

Rozsah konzultací: 1 447
16

Počet hodin přímé práce: 2 367

PROJEKT
PSYCHOTERAPEUTICKÉ
PRÁCE S AGRESÍ
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Nomia z.ú. v roce 2021 nadále poskytovala v nabídce své činnosti psychoterapeutický
program „Narativní práce s agresí“ zaměřený na pomoc klientům, kteří mají ve svém životě
obtíže v oblasti regulace emocí. Program byl finančně podpořen Ministerstvem spravedlnosti
České republiky.
Do programu přicházeli klienti, kteří se dopouštěli násilí v blízkých vztazích, domácího násilí a
další trestné činnosti a měli účast nařízenou rozhodnutím soudu pod dohledem Probační a
mediační služby nebo přicházeli z vlastního rozhodnutí. Klientům byla poskytována pomoc
formou individuálních a párových psychoterapeutických sezení, psychologického poradenství
a cílené psychoedukace. Naši odborní pracovníci aplikovali některé poznatky získané z
dlouhodobé spolupráce s pracovištěm ATV (Alternativa násilí) v Norsku a to zejména v oblasti
psychoedukace, kdy byl využíván film norské produkce Zuřivec.
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 a měli k dispozici
konstruktivní způsoby řešení.
Rozsah individuálních konzultací nařízené terapie: 193
Rozsah skupinových konzultací nařízené terapie: 0
Rozsah individuálních konzultací nenařízené terapie: 175
Počet hodin přímé práce: 788
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ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ MAS MEZI
ÚPOU A METUJÍ
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CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015991

Nomia, z.ú. v roce 2021 otevřela pobočku v Jaroměři a to v rámci projektu „Zvyšování
kvality sociálních služeb na území MAS Mezi Úpou a Metují“.
Poradna v Jaroměři se zaměřuje na práci s obětmi domácího násilí a jiné trestné
činnosti a na práci s původci násilí. Klientům bylo v roce 2021 poskytováno
poradenství v sociální, právní či psychologické oblasti, psychoterapie a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.
pomoc při komunikaci s úřady nebo doprovod na jednání s nimi).
Dále byla realizována primární prevence na základní škole v Jaroměři – Josefov a to
konkrétně program „ŠIKANA, KYBERŠIKANA, DOMÁCÍ NÁSILÍ“, který byl veden formou
interaktivních besed, kde žáci měli možnost aktivního zapojení a spoluúčasti. Program
bude pokračovat i v následujícím roce.

Počet klientů: 22
Počet účastí na přednáškách primární prevence: 171
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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 2021 pokračovala
spolupráce také s Univerzitou Karlovou – Pedagogickou fakultou a Katedrou psychologie, kdy jsme
přijímali nové studenty oboru psychologie a zajišťovali jim odborné praxe na našem pracovišti.
Studenti absolvovali program, během kterého měli možnost prohloubit své znalosti práce s klienty
cílových skupin naší organizace. Studenti se účastnili teoretické přípravy pro terapeutické intervence a
sociální práci, kdy nově nabyté znalosti mohli osvědčit v přímé práci s klienty. Psychoterapeutického
procesu s klienty se vyškolení studenti účastnili jako členové tzv. reflektujícího týmu. V pokročilejší fázi
praxe někteří studenti měli možnost účastnit se aplikovaného výzkumu případových studií, který na
pracovišti provádíme.
Program „Právo žít!“
V roce 2021 pokračovala spolupráce s International Federation of Medical Students' Associations CZ a
Lékařskou fakultou v Hradci Králové. V rámci studijního programu studentů lékařské fakulty se naši
pracovníci podíleli na odborných přednáškách. V průběhu tohoto programu měli studenti možnost
vyzkoušet si některá psychologická cvičení zaměřená na prožitky traumatu oběti a získat alespoň
základní psychoterapeutické nástroje pro práci s pacienty.
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DOBROVOLNICTVÍ
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Dobrovolnický program KAMARÁD
V roce 2021 jsme úspěšně pokračovali v našem dobrovolnickém programu KAMARÁD. Program se zaměřuje na seniory a osoby
se zdravotním postižením. Cílem programu je zvyšovat životní úroveň lidí, kteří v životě nemají blízkého člověka, nebo které
zasáhla vážná nemoc. Program KAMARÁD umožňuje vytvářet nové vazby a přátelství mezi různými generacemi a tím obohacuje
jak klienty, tak dobrovolníky. Naši dobrovolníci, stejně jako v minulých letech, navštěvovali pravidelně jednou týdně své klienty,
buď v místě jejich bydliště, nebo s nimi vyrazili na procházku do přírody. Společný čas tak trávili hraním stolních her, prohlížením
fotografií, luštěním křížovek, četbou a předáváním si životních příběhů a zkušeností. I dobrovolnictví v roce 2021 opět zasáhla
pandemie COVID-19. Někteří dobrovolníci opět své kontakty s klienty museli přenést do telefonického režimu a někteří v
souladu s vládními nařízeními ve výkonu dobrovolnictví mohli pokračovat beze změny. Dobrovolníci pohotově a ochotně
pomáhali klientům s realizací a dovozem nákupů nebo léků. Na základě zkušeností s distanční výukou žáků jsme se rozhodli
rozšířit program KAMARÁD o doučování žáků základních škol. Usilujeme o to, aby doučování probíhalo v přátelském a hravém
duchu a bylo tak příjemné jak pro žáky, tak pro dobrovolníky.
Dobrovolnický program NOEMI
Začátek roku 2021 byl v programu NOEMI zásadně ovlivněn pandemií COVID-19. Z důvodu vládních nařízení nám nebylo
umožněno navštěvovat DC Veská, a tak byl osobní kontakt s dětmi omezen. Na situaci jsme reagovali nabídkou online podpory
jak pro děti, tak pro maminky umístěné v DC Veská. S uvolněním vládních opatření bylo opět možné dobrovolnickou službu
obnovit a dobrovolníci začali pravidelně navštěvovat DC Veská. V průběhu roku se zde vystřídalo poměrně velké množství
maminek a dětí a naši dobrovolníci tak pracovali s širokou skupinou dětí různého věku. U mladších dětí se dobrovolníci
soustředili zejména na hru. U starších dětí dobrovolníci pomáhali s úkoly, hráli různé pohybové a deskové hry a zaměřovali se
také na kreativní rozvoj dětí. Program NOEMI se zaměřuje i na maminky, které jsou s dětmi v Dětském centru Veská ubytovány.
U maminek se zaměřujeme na rozvíjení rodičovských kompetencí a rozvoj finanční gramotnosti, na čemž pracujeme v
praktických situacích – vaření, péče o dítě, nákupy, apod. . V průběhu roku jsme pro DC Veská organizovali sbírku oblečení a v
prosinci jsme pro děti připravili nadílku k Mikuláši.
Tímto bychom rádi poděkovali všem našim dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří jsou součástí našeho týmu. Vy nám dáváte
naději, že na světě ještě existuje DOBRO.
Počet akreditovaných dobrovolníků: 27

Počet dobrovolnických hodin: 479
24

Počet hodin koordinátora: 764

NOMIA, Z.Ú. V
MÉDIÍCH
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I loni se nám dostalo velké mediální pozornosti nejen díky naší odborné činnosti, ale také díky našim
charitativním akcím.
Naše dvě akce roku – Dobročinná aukce proti násilí se známými herci přiláká každý rok pozornost
nejen v odborných kruzích, ale i široké veřejnosti. Spoluorganizátory akce jsou dvě známé advokátky
JUDr. Lucie Hrdá a JUDr.Petra Andršová. Herci Marek Němec a Štěpánka Fingerhutová jsou zárukou, že
nejen živý stream má vysokou sledovanost, ale jsme díky jejich účasti vidět i v mainstreamových
médiích.
Druhou velkou akcí roku je vždy Charitativní Běh – Vyběhněme proti násilí. Patronem akce je Tomáš
Slavata. Kampaň jak na sociálních sítích, ale i v MHD má veliký ohlas. Naše videa a kampaň běží vždy 14
dní v kuse ve všech autobusech Městské hromadné dopravy. O všech akcích jsme informovali na
webových stránkách našich spřátelených organizací a institucí (Univerzita Hradec Králové a Univerzita
Pardubice, Arrow International, MMHK, Eurovia, Etcimex, IFMSA a další).
Pracovníci poradny NOMIA jsou zváni na odborné konference a panelové diskuse. Naši dobrovolníci
jsou zváni do Českého Rozhlasu HK, aby sdíleli své zkušenosti a mluvili o našich dobrovolnických
programech. Dlouhodobě spolupracujeme nejen s Českým rozhlasem, ale i Hradeckým deníkem. 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 2021 jsme vytvořili speciální komiksový video-příběh o domácím násilí, který měl velmi dobrý
ohlas a pro zájemce je k dispozici na FB NOMIA.

26

AKCE PRO
VEŘEJNOST
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V květnu roku 2021 se konal druhý ročník Charitativní aukce pod názvem Dobročinná aukce proti
násilí. Celým live streamem provázeli herci Marek Němec, Štěpánka Fingerhutová a modelka Romana
Pavelková. Dary do aukce posílali lidé napříč celou republikou. Pro Poradnu pro oběti násilí a Dětské
krizové centrum se vybralo rekordních 271.500,- Kč.
V září se konal VI. ročník sportovně-charitativní akce „Vyběhněme proti násilí“, kterou pořádáme
každoročně ve spolupráci s Katedrou sociální patologie a prevence Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové.
Akce se zúčastnilo přes sto běžců, včetně veřejně známých tváří. Patronem akce zůstal triatlonista, a
mecenáš Tomáš Slavata. S násilím vyběhli Lada Vondrová (čerstvá juniorská mistryně Evropy na 400m),
Pavlína Slavatová, Rudolf Cogan, Pavlína Springerová, Václav Bělík a mnoho dalších. Doprovodný
program nalákal nejen profesionální běžce, ale i amatérské závodníky. Trasy podpory se zúčastnilo i
mnoho dětí.
Festival sociálních služeb, který se konal také v září a byl spojený se dny IZS považujeme za jeden z
nejvydařenějších za poslední roky.
Veškeré další plánované akce pro veřejnost, na kterých naše organizace participuje s dalšími
institucemi, bohužel z důvodu přetrvávající epidemiologické situace neproběhly.
Díky Nadaci Via a projektu DOBRO-DRUZI se v minulém roce uskutečnil krásný Dětský den nejen pro
naše klienty, ale i rodiny ze širokého okolí. Moc děkujeme. Celé odpoledne jsme si moc užili.
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SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
V roce 2021 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.
Pokračovala také přínosná spolupráce s Městskou policií HK. Za další významné
partnery ve spolupráci považujeme Úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Probační a
mediační službu ČR, Intervenční centrum, okresní a krajské soudy, MAS Mezi Úpou a
Metují, zdravotnické zařízení Gaudia Praha, Psychiatrickou kliniku FNHK, Univerzitu
Hradec Králové, Karlovu Univerzitu, IFMSA Česká republika, Alternativ til Vold Norsko,
ZŠ Jaroměř - Josefov, Salinger Hradec Králové 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,
Ministerstva spravedlnosti a Evropské unie. Dále pak z dotací a nadací soukromých
společností - v roce 2021 např. Nadace ČEZ, Nadace JandT, Maranatha, z.s., Nadace Tesco,
Nadace NROS, EUROVIA CS, Nadace Via, ARROW International CR a.s., AK Hrdá, Etcimex
s.r.o.

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 na email: poradna@nomiahk.cz.
Nebo můžete přispívat na náš transparentní bankovní účet na Darujme.cz.
Vaše dary budou použity pro přímou psychoterapeutickou pomoc týraným, zneužívaným a
zanedbávaným dětem a také obětem násilí. Děkujeme!
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ROZVAHA 2021
01.01.2021 31.12.2021
AKTIVA (v tisících Kč)
ROZVAHA 2019
Dlouhodobý majetek

732

655

8

6

Pohledávky

142

167

Krátkodobý finanční
majetek

525

472

15

16

1422

1316

Zásoby

Jiná aktivita
CELKEM

PASIVA (v tisících Kč)
ROZVAHA 2019
Jmění celkem

Spotřebované nákupy a
nakupované služby

1578

Osobní náklady

6080

Daně a poplatky
Ostatní náklady

3
2

Odpisy

77

CELKEM

7740

VÝNOSY (v tisících Kč)
Provozní dotace
7075
ROZVAHA 2019

01.01.2021 31.12.2021

734

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2021
NÁKLADY (v
tisících Kč)2019
ROZVAHA

Výsledek hospodaření

-338

661
-233

Krátkodobé závazky

836

698

Jiná pasiva

190

190

CELKEM

1422

1316
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Přijaté příspěvky

Tržby za vlastní výkony a za
zboží
Ostatní výnosy

610
61
99

CELKEM

7845

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

105

DOTACE 2021
Královéhradecký kraj

3 344 462,41 CZK

Statutární město Hradec Králové
ROZVAHA 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 082 000,00 CZK

Ministerstvo spravedlnosti

287 930,00 CZK

Ministerstvo
vnitra
Přijaté
příspěvky
Provozní
dotace
Přijaté
příspěvky
CELKEM

2 308 875,69 CZK

52 000,00 CZK

7 075 268,10 CZK

VÝZNAMNÉ PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
ROZVAHA 2019
NROS - Tesco
20 000,00 CZK

Nadace ČEZ

30 000, 00 CZK

Přijaté
příspěvky
Nadace
Provozní
J&T
dotace
Přijaté
příspěvky

180 385,48 CZK

Nadace J&T

165 649,94 CZK

Gynor s.r.o.

30 000,00 CZK

AK Hrdá s.r.o.

135 756,00 CZK
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STRUKTURA VÝNOSŮ
Přijaté příspěvky
7.8%

Tržby a ostatní
2%

Provozní dotace
90.2%

Kompletní účetní závěrku naleznete na adrese www.nomiahk.cz/files/ucetnizaverka2021.pdf
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ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás v roce 2021 finančně podpořili
a kteří s námi spolupracovali. Každé pomoci si velmi vážíme.
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás v roce 2021 finančně podpořili
a kteří s námi spolupracovali. Každé pomoci si velmi vážíme.
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KONTAKTY
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOMIA, z.ú.
Zakladatel:

Mgr. Miroslav Bubeník

Správní rada:

Jan Kostelníček (do 1/2021)
Ivana Kostelníčková (do 1/2021)
Ing. Miloš Hroch, Ph. D.
Jindřich Černohorský (od 2/2021)
Martina Urbanová (od 2/2021)

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
NOMIA, z.ú. je pověřena dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Kontaktní adresa
Sídlo:

Třída Edvarda Beneše 575
Hradec Králové
500 12
Provozní doba PO-PÁ 8:00-16:00

Pobočka:

Pobočka projekt MAS:
Ulrichovo náměstí 762
Hradec Králové
500 02
Provozní doba PO-PÁ 8:00-16:00
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Havlíčkova 14
Jaroměř
551 01
Provozní doba
dle tel. domluvy

NOMIA,Z.Ú. JEPOVĚŘENA DLE § 48 ODST.2 ZÁKONAČ.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. JEPOVĚŘENA DLE § 48 ODST.2 ZÁKONAČ.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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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

