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Respondeo, z. s.

sídlo: nám. Přemyslovců 14/11
Nymburk 288 02
IČ: 266 31 628
DIČ: CZ 26631628

mobil: 775 561 847 (v průběhu celého týdne)
e-mail: info@respondeo.cz
ID datové schránky: mqtwr7x
www.respondeo.cz

Ředitelka organizace:  Mgr. Alena Líbalová
tel.: 775 561 847, e-mail: alena.libalova@respondeo.cz

Finanční manažerka, zástupkyně ředitelky: Ing. Markéta Mliková
tel.: 602 356 871, e-mail: marketa.mlikova@respondeo.cz

Předsedkyně výboru: Veronika Pačesová, DiS,
tel.: 737 104 928, e-mail: veronika.pacesova@respondeo.cz

Respondeo, z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby lidem a
rodinám, které se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Jejími základními
principy jsou bezplatnost (veškeré služby jsou pro klienty bezplatné), nestrannost,
nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt.

Provozuje: 
Občanskou poradnu Respondeo
Intervenční centrum Respondeo 
program Pomoc rodinám s dětmi

V roce 2020 mělo Respondeo 22 zaměstnanců v rámci 17,26 úvazku. 

Respondeo, z. s.  je členem v následujících organizacích:
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Asociace občanských poraden (AOP)
Asociace pracovníků intervenčních center (APIC)
MAS Podlipansko, o.p.s.

Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů
dle platné legislativy. Je pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Regionální působnost Respondea:
východní a severovýchodní část Středočeského kraje - území 6 okresů:
Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora

Základní údaje o organizaci 
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Vážení a milí čtenáři výroční zprávy Respondea, 
  pokud se začnu ohlížet za rokem 2020, nabízí se, že byl velmi specifický, velmi
poznamenaný pandemií, která ovlivnila naše soukromé i pracovní životy. Začalo to
informací o viru, který jsme neznali, ten se postupně blížil do Česka. Přinesl strach z
neznámého, omezování, která by nás v běžném životě nenapadla – zavřené obchody,
restaurace, roušky, respirátory, zákaz cestování. To vše ovlivnilo naše klienty a naši
práci.
    Ve všech našich službách přibyly příběhy spojené s pandemií, provázené obavami,
nedorozuměními, chaosem a ztrátami. I ostatní případy, kde jsme řešili „běžné dotazy,
situace“ docházelo k ovlivnění pandemií. Po celý rok naše služby fungovaly. Občanská
poradna začala více využívat emailové poradenství, ale osobní konzultace probíhaly
po celý rok. V Intervenčním centru Respondeo jsme nadále kontaktovali osoby
ohrožené domácím násilím, nabízeli jsme online formu poradenství i psychoterapie.
Pracovně se nás pandemie asi nejvíce dotkla v terénní práci s rodinami. Online výuka
ve školách přinesla mnoho komplikací právě do rodin, s kterými spolupracujeme. Bylo
to další téma, kde jsme museli rodinám pomoci a podpořit je.
   Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, spolupracujícím institucím, městům a
organizacím za profesionální pracovní nasazení, kterého bylo v roce 2020 velmi třeba.
Rok 2020 provázela velká zátěž, která nás stála více energie a motivace, ale také nám
ukázala, že to, co děláme, má smysl. V neposlední řadě nás posílila a něco naučila.     
 A v roce 2021 vyhlížíme o něco klidnější zítřky.

   „Občas člověk prožívá úsek života, který není zrovna jednoduchý. Kruté období přejde, 
život jde dál, bolest se zmírní a zdá se, že vše bude v pořádku. Ale události minulých dob se
někdy vracejí.“ Adolf Burger
  

zabezpečení běžného chodu poskytovaných služeb 
organizování pravidelných setkání zástupců státních institucí, neziskových
organizací a dalších subjektů za účelem řešení aktuálních otázek a problémů
konkrétních cílových skupin občanů v regionech působnosti
registrace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Nymburk, Praha
východ a Mělník
finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, oslovení
potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising
zajištění odborných školení, seminářů a supervizí pro pracovníky.
příprava organizace na získání značky spolehlivosti od AVPO
aktivní činnost v rámci Asociace občanských poraden, Asociace pracovníků
intervenčních center ČR, z. s. a Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s.

Mgr. Alena Líbalová, ředitelka Respondea 

Záměry a plány pro rok 2021
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provozováním Občanské poradny, ve které je poskytováno nezávislé, nestranné,
důvěrné a bezplatné občanské poradenství dle pravidel a standardů Asociace
občanských poraden

provozováním Intervenčního centra a akreditovaného programu Pomoc obětem
trestných činů, kde je poskytována bezplatná, nestranná, důvěrná, nezávislá
podpora a aktivní pomoc obětem domácího násilí, obětem trestných činů nebo
osobám násilím či trestnou činností ohroženým

realizací preventivních aktivit a programů prevence zaměřených na děti, mládež
včetně ohrožených dětí a mládeže

realizací aktivit zaměřených na podporu rodin s dětmi, zejména pak ohrožených
rodin

přípravou, organizací a realizací vzdělávacích projektů a programů, kurzů, výcviků,
přednášek, seminářů a školení

organizací a realizací preventivních a aktivizačních akcí, podporou spolupráce
neziskových organizací a komunitního rozvoje

propagační a popularizační činností – vydávání letáků, brožur a publikací,
analyzováním a vyhodnocováním problémů občanů s cílem předávat tyto výstupy       
kompetentním orgánům a institucím, a tak přispívat ke zkvalitňování právního
systému na místní i národní úrovni

Poslání organizace 

   Cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování
kompetence osob v nepříznivé psychosociální situaci, nebo
osob touto situací ohrožených.

 Tyto cíle jsou naplňovány zejména těmito činnostmi:

  Za účelem naplnění svého cíle spolupracujeme se státními orgány a organizacemi,
s orgány místní samosprávy, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v ČR.
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    Služby poskytované v rámci Občanské poradny Respondeo jsou registrovány jako
sociální služba odborné sociální poradenství, a to dle zákona o sociálních službách. 
Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.  Podílí se na činnosti
Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit
vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů. 
   Občanská poradna Respondeo poskytuje rady, informace a pomoc všem
lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková hrozí,
neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit
své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Poradenství je založeno na
principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. 
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Občanská poradna Respondeo 

Občanská poradna Respondeo působí ve městech:
Nymburk, Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Městec Králové,
Poděbrady, Pečky. 

 

Statistická data za rok 2020
 

Počet klientů - 483
(z toho 328 žen a 155 mužů)
Počet konzultací - 649 
Počet zodpovězených dotazů - 1 514
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Nejčastější dotazy klientů: 

19,8%  - partnerské vztahy a rodinné právo
17,3%  - občanskoprávní vztahy
13,4%  - zadlužování občanů 
11,6%  - občanský soudní řád
  8,3%  - bydlení 
   8 %   - pracovněprávní vztahy a zaměstnanosti 
6,8 %   - ochrana spotřebitele 
4,35%  - veřejná správa 
3,96%  - sociálních dávek 
2,97%  - sociálního pojištění

   V menší míře pak oblasti sociálních služeb, trestního práva, daní a poplatků,
právního systému, školství a zdravotního pojištění. Tým Občanské poradny - to
jsou 4 pracovníci, z nichž jeden je zároveň i vedoucím služby. S týmem
spolupracuje právnička. Všichni pracovníci se vzdělávali v souladu s požadavky
zákona o sociálních službách a profesní rozvoj je dále zajištěn supervizemi a
intervizemi. 
   Ve spolupráci s Asociací občanských poraden dále byl realizován projekt
Spotřebitelské poradenství, jehož náplní bylo poskytování poradenství v ochraně
spotřebitele, realizace besedy a shromažďování statistických údajů. 
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Odborné poradenství - v roce 2020 využilo služeb 41 osob.
Právní asistence a zastoupení - v roce 2020 převzal advokát zastoupení 3 osob,
u 28 osob byl do spolupráce zapojen právník.
Osvětová a vzdělávací činnost - v průběhu roku probíhala distribuce
informačních letáků a proběhlo 1 interdisciplinární setkání na téma
Zadlužování z pohledu praxe vedené spolupracujícím advokátem.
Mediální aktivity - články v regionálních mediích

Občanské poradenství na Mladoboleslavsku

   Díky projektu se podařilo zřídit v Mladé Boleslavi komplexní služby pro lidi v
těžké životní situaci, v níž se často ocitnou v důsledku neznalostí svých práv či
povinností nebo vinou někoho, kdo tuto neznalost využije. Projekt pomáhá těmto
lidem nejen dovědět se o svých právech, ale také mít aktivní podporu při přípravě
podání a zastupování před soudy. Mezi další činnosti přispívající k podpoře klientů
v uplatňování svých práv patří také preventivní a informační aktivity (odborné
letáky a články, pořádání interdisciplinárních týmů apod.). 

Projekt je realizován od 1.1.2020 do 31.12.2023

Aktivity projektu: 
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      Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního
programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg.č.projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014801
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projekt běží od roku 2013
byl realizován v Nymburce, Mladé Boleslavi a nově v Brandýse nad Labem
pomoc probíhá prostřednictvím osobní, telefonické nebo emailové konzultace
uskutečnilo se jedno setkání interdisciplinárního týmu, a to online formou.
Zúčastnili se pracovníci Policie ČR a městské policie, Probační a mediační
služby ČR, okresních soudů, sociálních odborů městských úřadů, spřízněných
neziskových organizací a dalších organizací, kterých se tématika obětí
trestných činů týká.

2

Poskytování právních informací obětem trestných činů 
ve Středočeském kraji

 

   V roce 2020 využilo službu 69 klientů, z toho 49 žen a 20 mužů. Poradenství
bylo poskytnuto na celkem 97 konzultacích.  V průběhu roku 2020 zajišťovali
poradenství 4 sociální pracovníci, právník a poradkyně v oblasti práva
(zmocněnkyně). Pracovníci se účastnili komunitního plánování a spolupráce s
různými institucemi a organizacemi (Policie ČR, Probační a mediační služba atd.),
realizovali preventivní činnost (články, besedy) apod.

   Projekt byl podpořen z finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci
dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti.
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Intervenční centrum Respondeo 

   Posláním Intervenčního centra Respondeo (dále také jako „IC“)
je poskytovat odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám
ohroženým domácím násilím zejména ve Středočeském kraji. 

   Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob
blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází
převážně na území Středočeského kraje, tj. území okresů Mělník, Mladá Boleslav,
Praha venkov - východ a jih, Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Služba je poskytována
osobám ve věku od 16 let, horní hranice věku není nikterak omezena. Služby
byly poskytovány ambulantní a terénní formou. Ambulantně byly služby IC
poskytovány ve městech Nymburk, Kolín a Mladá Boleslav.

Statistická data za rok 2020
 

Počet klientů - 159
Počet intervencí - 1728
Počet vykázání -  47
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  Součástí služby Intervenčního centra v
Respondeu je také zajištění interdisciplinární
spolupráce a vzájemné informování mezi
intervenčními centry, poskytovateli jiných
sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany
dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a
obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné
správy. 
             Intervenční centrum Respondeo organizovalo v předchozích letech několikrát
ročně pravidelná setkání interdisciplinárního týmu ve městech Kolín a Kutná
Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha venkov – jih a východ.
Pracovníci Intervenčního centra se v minulých letech také aktivně účastnili
Instruktážně metodických zaměstnání policistů - metodiků působících v oblasti
obětí trestných činů a domácího násilí pořádaných Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje. 
        Vývoj Intervenčního centra byl v roce 2020 zásadním způsobem poznamenán
celosvětovou pandemií viru onemocnění COVID-19. V souvislosti s pandemií byla
v České republice opakovaně zavedena řada omezujících opatření. Z těchto
důvodů jsme se rozhodli přesunout interdisciplinární setkání do online prostoru.
Koncem roku 2020 proběhlo online IDT setkání na téma „Stalking jako
pokračování domácího násilí“ a zúčastnilo se ho 11 osob z několika ORP
Středočeského kraje. Na téma domácí násilí diskutovali pracovníci z různých
spolupracujících organizací.
       I přes veškerá zavedená opatření pro zamezení šíření koronaviru jsme po celé
období zajišťovali provoz na všech pobočkách Intervenčního centra. Nadále jsme
spolupracovali s územními odbory Policie ČR, pracovníky OSPOD, pracovníky
probační a mediační služby, soudy, státními zastupitelstvími, městskými úřady,
poradnami zabývajícími se rodinou a vztahy v rodině, psychologickými poradnami 
a s neziskovými organizacemi, kterých se dotýká problematika domácího násilí. 
   K 31. 12. 2020 pracovalo v Intervenčním centru Respondeo celkem 8
pracovníků, z toho 1 vedoucí sociální služby, 1 právník, 1 psychoterapeut, 3
sociální pracovnice – poradkyně a 1 pracovnice v sociálních službách. 
   Na všech pobočkách Intervenčního centra mohli klienti využít podporu
psychoterapeuta a právníka. Pracovnice absolvovaly v souladu s individuálním
vzdělávacím plánem různé akreditované semináře a kurzy. Též se účastnily
právních intervizí, které zajišťuje interní právník, a dále případových setkání v
rámci týmu IC a týmových supervizí. 

    Služba je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji III.,  reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.
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     V lednu 2018 byla zahájena realizace projektu „Zdravá rodina“ na území IPRÚ
Mladá Boleslav. Tento projekt byl tříletý (01/2018 – 12/2020) a byl zaměřen na
podporu sociálně znevýhodněných rodin na Mladoboleslavsku. 

    Celkovým cílem projektu bylo prostřednictvím komplexní podpory pro rodiče s
nedostatečnými rodičovskými kompetencemi zajistit, aby děti a mladí lidé se
sociálním znevýhodněním mohli vyrůstat v přirozeném prostředí rodin.
Jednalo se o rodiny s dětmi, které spadaly pod agendu orgánu sociálně právní
ochrany dětí, v nichž žili rodiče, kteří měli méně rodičovských kompetencí a mnoho
problémů k řešení (dluhy, nezaměstnanost, bydlení, výchovné problémy aj.).
Projekt byl zaměřen na poskytnutí komplexní podpory rodičům: sociálně-právní
poradenství, terénní práce přímo v rodinách (zaměřená na podporu rodičovských
kompetencí, zvládnutí hospodaření, nácvik potřebných dovedností aj.), právní a
psychologické poradenství (vč. zajištění rodinné terapie) v takové intenzitě, aby
rodiče situaci zvládli a dítě mohlo zůstat v rodině.
     Projekt stál na úzké spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí v Mladé
Boleslavi a dalšími organizacemi, které v regionu Mladoboleslavska působí a věnují
se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu byla pravidelná
interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která
vedla k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity.

   Projekt byl realizován jako součást aktivit v rámci výkonu sociálně-právní
ochrany dětí. Finančně ho podpořil Evropský sociální fond z prostředků
Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Reg.č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0007477

celkem 1126 konzultací
712 tereních výjezdů

Statistická data za rok 2020

Pracovali jsme s 47 rodinami (s 98 dětmi mladšími 15ti let)
Proběhlo:

Zdravá rodina 
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     Projekt byl realizován v Mladé Boleslavi na adrese Sirotkova 1242, a především
pak v terénu, přímo v rodinách klientů. V projektu plánujeme pokračovat i v roce
2021, neboť z probíhající realizace projektu a spolupráce s OSPOD vyplývá, že je
projekt velice přínosný a užitečný.
    Projekt byl realizován v souladu se svým cílem pomoci ohroženým dětem a
jejich rodinám, aby děti v těchto rodinách mohly zůstat se svými rodiči a nemusely
být umístěny do ústavní péče. Projekt se týkal dětí ve věku od 0 do 18 let, které se
ocitly v sociálním vyloučení a jsou v agendě OSPOD v ORP Mladá Boleslav.

spolupracovali jsme s 16 rodinami a s 32 nezletilými dětmi

105 terenních výjezdů
188 osobních a telefonických konzultací přímo

49 konzultací s pracovnicemi OSPOD
24 konzultací s jinými spolupracujícími organizacemi

Statistická data za rok 2020:

 Proběhlo:

 s klienty

 
   Všechny projektové aktivity probíhaly na základě úzké spolupráce s OSPOD
Mladá Boleslav a OSPOD Mnichovo Hradiště, jejichž pracovnice nejprve vytipovaly
rodinu, která potřebovala podporu v rámci projektu Pomoc rodinám s dětmi. Poté
došlo k předání rodiny sociální pracovnici projektu a zahájení spolupráce. Po dobu
spolupráce s klientem docházelo mezi Respondeo a OSPOD k vzájemnému
předávání informací, které se týkalo situace rodiny. 
    Základem projektu byla intenzivní terénní práce v bydlišti rodiny - klienta, kde na
počátku došlo ke zmapování situace klienta a poté následovala systematická,
komplexní podpora rodiny v oblastech, ve kterých byly potíže a těžkosti a rodina je
sama nezvládala. Například v oblasti výchovy a výživy dětí, povinné školní
docházky, rodinných financí, zaměstnání rodičů, sociální situace, vztahy mezi rodiči
a příbuznými a v mnohých dalších. Ke spolupráci byl přizván také právník pro
přípravu podkladů na soudní jednání a k doprovodu jedné klientky formou
obecného zmocněnce přímo k soudnímu projednávání. Pro některé klienty jsme
využívali také další služby, jako například konzultace s psychoterapeutem,
mediátorem, Občanskou poradnou i Intervenčním centrem Respondeo.
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Pomoc rodinám s dětmi v okrese Mladá Boleslav 
a Případová práce s rodinami v okrese Nymburk 
     Tyto projekty byly realizovány v režimu výkonu sociálně-právní ochrany dětí
(Respondeo je pověřenou právnickou osobou) a byly podpořeny z prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu Rodina. 

Pomoc rodinám s dětmi v okrese Mladá Boleslav 



Případová práce s rodinami v okrese Nymburk

   Cílem práce s rodinou bylo podpořit ji při řešení konkrétních problémů
spojených se sociální situací (finance, dluhy, bydlení, vztahy v rodině, výchova
dítěte aj.), a dále jí umožnit posílit schopnosti a dovednosti při zvládání rodičovské
role. V případě potřeby a po předchozí dohodě s klientem bylo poradenství
poskytováno i mimo rodinu, nejčastěji se jednalo o doprovod klienta na jednání
(úřady, vyřizování dávek, komunikace s majiteli bytů při řešení bydlení,
komunikace s učiteli dětí apod.). Poradenství bylo poskytováno sociálními
pracovnicemi, právníkem a psychoterapeutkou. 

Statistická data za rok 2020: 

spolupracovali s 33 rodinami a s 84 nezletilými
dětmi 

273 terenních výjezdů
278  telefonických konzultací přímo s klienty
185 konzultací s pracovnicemi OSPOD
168 konzultací s jinými spolupracujícími
organizacemi

      Proběhlo:

    Za dobu realizace projektu proběhla dvě setkání v Nymburce.
1) V září 2020 na téma "Dopad nedostatečné péče na vývoj předškolních dětí a
eliminace následků". Zúčastnilo se 18 osob.
2) V listopadu 2020 na téma: "Stalking jako pokračování domácího násilí". Online
formy se zúčastnilo 11 osob.

Dále pak proběhla 4 menší setkání s pracovníky a vedoucími OSPODu Poděbrady
(1x), Nymburk (1x) a Lysá nad Labem (2x). 

    Větších setkání se účastnili zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, Centra
sociálního a psychologického poradenství, neziskových organizací, orgánů Policie
ČR, městských policií z Nymburka a Poděbrad aj. V rámci projektu proběhlo v
tomto roce méně setkání spolupracujících subjektů z důvodu Covidových opatření.
Tento handicap jsme operativně řešili setkáními online a navýšením počtu
konzultací se spolupracujícími organizacemi. S pracovníky OSPOD jsme převážně
konzultovali situaci ve spolupracujících rodinách a metodickou spolupráci. Dále na
podzim proběhla 2 online setkání s pracovníky OSPOD a ÚP. 
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Přínosy projektů "Pomoc rodinám s dětmi na okrese Mladá Boleslav" 
a "Případová práce s rodinami na okrese Nymburk"

     Kromě samotného poradenství ohroženým rodinám s dětmi vnímáme jako velký
přínos spolupráci s klíčovými subjekty, které pracují s ohroženou rodinou v obou
okresech. Kromě samotného setkávání a vzájemného předávání informací za
úspěšné úzkou spolupráci a vstřícnost jednotlivých zapojených subjektů – školy,
OSPOD, Policie ČR, středisko Probační a mediační služby ČR, střediska výchovné
péče, pedagogicko-psychologické poradny, apod. Za dobu realizace projektu se do
spolupráce zapojily nové subjekty (východní poradci škol, střediska výchovné péče,
psychologové aj.), které spolupráci hodnotily jako přínosnou, rovněž Okresní soudy
vnímají projekt jako užitečný. 
    Na konkrétních rodinách se ukázalo, že jejich situaci není schopen řešit jeden ze
subjektů (dokonce ani orgán SPOD jen samostatně) a že k (vy)řešení situace je
třeba vzájemná koordinovaná spolupráce několika subjektů a zejména průběžná
zpětná vazba o tom, co se v rodině děje. Velkým přínosem je navázání a rozvinutí
spolupráce s OSPOD Mnichovo Hradiště a Lysá nad Labem. 
      Za další přínos považujeme komplexnost aktivit v podobě terénní práce přímo v
rodinách a zajištění právního a psychologického poradenství pro rodiny, protože
tyto služby jsou v obou regionech málo dostupné.
    V roce 2021 chceme i nadále posilovat vzájemnou spolupráci a zaměřit se
především na její rozvíjení. Dále se zaměříme na propagaci projektu směrem k
dalším subjektům (školy, mateřská a rodinná centra aj.) a samozřejmě u pracovníků
v přímé práci s rodinou bude kladen důraz na další vzdělávání v oblasti práce s
ohroženými rodinami. 

V roce 2020 využilo této podpory celkem  21 osob. 
Proběhlo 43 setkání s psychoterapeutem, což je mírný pokles oproti
původnímu plánu. Důvodem byl nouzový stav a celá epidemiologická situace v
České republice, kdy klienti posouvali své terapie a noví klienti si také
domlouvali začátek „až bude lépe“. 

Jak na konflikty ve vztazích

     Již třetím rokem jsme v rámci projektu nabídli psychoterapeutickou podporu 
a pomoc osobám, které nezvládají vlastní agresi, a osobám s konflikty ve vztazích.
Psychoterapeutická podpora je poskytována v Nymburce, Mladé Boleslavi, Kolíně
a Mělníku. 

  Projekt byl podpořen z programu Ministerstva vnitra - Prevence sociálně
patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. 

12



Fundraising v Respondeu 

  Jedním z dlouhodobých strategických cílů organizace je profesionalizace a
zkvalitňování poskytovaných služeb pro klienty. Aby byl tento rozvoj do budoucna
udržitelný, je třeba hledat další zdroje, oslovovat potenciální podporovatele a
organizovat projekty, jejichž výtěžek by pokryl provoz a také případný rozvoj
poboček. 

    V roce 2020 se podařilo udržet či navázat spolupráci s dárci z oblasti regionálních
firem, ale také z řad individuálních dárců. Velmi si vážíme jejich podpory. 

Za finanční, věcnou či jinou formu podpory a spolupráce děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvu vnitra ČR 
Ministerstvu spravedlnosti ČR 
Středočeskému kraji 
Evropské unii 
Asociaci občanských poraden, Asociaci pracovníků intervenčních center, Asociaci
veřejně prospěšných organizací , MAS Podlipansko, o.p.s.

Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Městu Čáslav
Městu Čelákovice 
Městu Kolín 
Městu Kutná Hora
Městu Lysá nad Labem 
Městu Mělník 
Městu Městec Králové 
Městu Milovice
Statutárnímu městu Mladá Boleslav 
Městu Mnichovo Hradiště
Městu Nymburk 
Městu Pečky a Dobrovolnému svazku obcí Pečecký region
Městu Poděbrady 
Městu Říčany 

Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje 
Orgánům Policie ČR v okresech Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín, Kutná Hora, Praha
východ, Mělník 
Složkám městských policií v okresech Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín, Kutná Hora,
Praha východ, Mělník 
Pracovníkům středisek Probační a mediační služby ČR Nymburk, Kolín, Kutná Hora,
Mělník, Praha-východ a Mladá Boleslav 
Pracovníkům Farní charity Nymburk 
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Respondeo děkuje za spolupráci také níže uvedeným nestátním
a jiným organizacím:

 
Povídej, z.s. (Kutná Hora)
Prostor Plus, o.p.s.
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 
Rozum a cit, z.s.
Remedy International Church, Poděbrady 
Semiramis, z.ú. 
a další 

Centrum krizové intervence PL Bohnice
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
Farní charita Nymburk
Fokus Mladá Boleslav, z.s.
Leccos, z.s.
Locika, z.s.
Mateřská centra ve Středočeském kraji 
Nadace Naše dítě
Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Děkujeme za podporu firmám a individuálním dárcům: 

Amáres Coffé, Poděbrady
Bortlová Denisa
Bučová Eva
Česká spořitelna, a.s.
Divadlo Nymburk, s.r.o
Dušek Jaroslav, herec
Frantsová Mariya
Fresenius Kabi Hořátev CZ, s.r.o.
Hofreiterová Jana
HT Servis, Sadská - Hanousek Jiří 
Chateu Mcely, s.r.o.
Chrtek Optik s.r.o.,  Nymburk
Jánská Lenka
Judr. Kazda Petr
Kopecký Pavel
Kopáč Petr, mistr ČR ve floristice 
Lešení Petr kaše
Linhart Ladislav
Maják - nadační fond
MAS - Střední Polabí, z.s.
Parker-Hannifin, s.r.o., Sadská 
Pavlíček Martin
Ing. Pavlík Mojmír, Poděbrady
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Pivovar Nymburk, spol. s.ro. 
Remedy International Church Poděbrady
Rotary klub Poděbrady, z. s.
Telmont Nymburk, s.r.o.
Vallová Blanka - Květiny u Bláni, Kolín
Zmrzlinárna, s.r.o., Nymburk 
a další dárci



   V únoru 2020 se odehrálo v Hálkově divadle v Nymburce benefiční představení
Jaroslava Duška "Čtyři dohody", jehož výtěžek putoval na podporu služeb
Respondea. Vzhledem k následné nepříznivé epidemiologické situaci v České
republice byly ovlivněny plánované aktivity Respodea. Byli jsme nuceni některé akce
zcela zrušit - například kulturně-benefiční akci pro rodiny s dětmi "Plácek". Setkání s
odbornou veřejeností byla alespoň částečně přesunuta do online prostředí. 
  Prostřednictvím Národní potravinové sbírky jsme získali 450 kg potravin a
drogerie, které jsme předali do rodin v rámci projektů: Zdravá rodina I. na
Mladoboleslavsku, Případová práce s rodinami v okrese Nymburk a Pomoc dětem a
rodinám na území ORP Mladá Boleslav. V době ovlivněné pandemií klienti
potravinovou pomoc velmi ocenili. V červenci 2020 se podařilo za podpory našich
příznivců nafotit a vydat benefiční kalendář Respondea s názvem  "Pomoc jako
profese". 
   Během letních prázdnin jsme za finančního příspěvku našich dárců mohli pomoci
rodinám se školními potřebami pro prvňáčky a děti z vyšších ročníků základních
škol. V řijnu 2020 proběhla v Kolíně benefiční "Květinová šou" Blanky Vallové.
Výtěžek z dražby květinových vazeb ve spolupráci s Petrem Kopáčem (mistrem ČR ve
floristice) opět putoval na pomoc lidem v nepříznivé životní situaci, kterým
Respondeo pomáhá. 

Další aktivity organizace Respondeo v roce 2020
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   Dlouhodobým cílem v oblasti financování je zajistit financování vícezdrojové,
které by přineslo i do budoucna větší ekonomickou jistotu. Hlavním zdrojem
financování jsou pro Respondeo již tradičně dotace EU z Operačního programu
Zaměstnanost a dotace Středočeského kraje a ministerstev. Neobešli bychom se
ale samozřejmě ani bez podpory měst a obcí a soukromých dárců, kteří nám
pomáhají služby a projekty spolufinancovat. V roce 2020 jsme nově jsme získali
menší dotace dalších měst a nadačních fondů a rovněž v získávání drobných dárců
jsme pokročili.
    V plánu na rok 2020 také bylo podpořit naši činnost prostředky získanými
vedlejší činností, a to uspořádáním druhého Dne pro Respondeo a vydáním
charitativního kalendáře. Vzhledem k pandemické situaci jsme ale bohužel museli
jarní Den pro Respondeo II zrušit a také prodej charitativního kalendáře, k němuž
se Respondeo po několika letech vrátilo, byl situací značně ovlivněn.

Financování aktivit v Respondeu 
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Zdroje financování v roce 2020

Náklady jednotlivých služeb a projektů v roce 2020
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