
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

V roce 2014 se členové spolku sešli 6x na společných schůzích.
Spolek Na svobodě měl v roce 2014 v evidenci čtrnáct klientů. S klienty ve výkonu trestu

jsme  udržovali  písemný  kontakt,  některé  jsme  také  osobně  navštívili.  V tomto  roce  bylo
propuštěno na svobodu sedm našich klientů. Třem klientům jsme našli ubytování v nájmu nebo na
ubytovně, zaplatili jsme první nájemné a kauci a pomáhali jsme jim při hledání práce. Dvěma
klientům jsme sjednali péči jiných organizací – Maltézské pomoci a Nové šanci. Další dva klienti
po propuštění ztratili zájem o naši pomoc. S ostatními klienty na svobodě jsme byli v kontaktu a
pomáhali jim radou, doprovázením na úřady a hledáním ubytování i práce.

V tomto roce jsme také požádali  o změnu zápisu ve spolkovém rejstříku z občanského
sdružení Na svobodě na zapsaný spolek Na svobodě, jak to požaduje nový občanský zákoník. Ve
spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze je nyní spolek zapsán pod názvem Na
svobodě z.s.

Spolek uspořádal pod záštitou paní senátorky M. Horské a Ministerstva spravedlnosti ČR
2. festival  postpenitenciární  péče pod názvem „Netrestejme dvakrát“,  na nějž  pozval  zástupce
dalších subjektů, které též působí v této oblasti a poskytují péči sociálně znevýhodněným lidem.
Festival se uskutečnil 19. září 2014 v divadle Archa. Divadlo Archa nám laskavě poskytlo prostor,
ozvučení a osvětlení sálů i technické a ostatní služby a zajistilo i provozní realizaci celé akce. Dále
zajistilo účinkující umělce pro divadelní představení „Sólo pro LU“.  Festivalu se zúčastnilo asi
100 účastníků z celé republiky, čestným hostem byla paní senátorka Horská, občerstvení zajistila
základní škola Svítání z Pardubic. Proběhla podnětná diskuse o problémech i úspěších v oblasti
postpenitenciární péče.

Členové  spolku  se  aktivně  účastnili  několika  seminářů,  které  pořádaly  jiné  neziskové
organizace s obdobným zaměřením, jako má náš spolek, mimo jiné se místopředsedkyně spolku
zúčastnila v Pardubicích dne 10.11.2014 slavnostního večera Noc grácií, který pořádala škola pro
mentálně postižené Svítání. Dále spolek jednal s diakonií o získání objektu pro startovní bydlení
čerstvě propuštěných občanů. To je dlouhodobý cíl spolku.

V tomto  roce  jsme  hospodařili  s prostředky  ve  výši  101.730,-  Kč,  které  jsme  získali
z členských příspěvků a sponzorských darů. Z toho 45.000,- činil nadační příspěvek Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové, určený na zřízení fondu startovního bydlení. Z tohoto příspěvku
jsme zajistili startovní bydlení pro naše klienty za 39.377,- Kč, zbývající prostředky jsme vrátili
nadaci.  Prostředky na financování  festivalu jsme získali  od Ministerstva spravedlnosti  ČR, od
České spořitelny  a  soukromých  osoby  –  celkem ve  výši  40.030,-  Kč.  Další  náklady  ve  výši
4.241,70 Kč tvoří poštovné, jízdné, správa webových stránek, tvorba propagačních materiálů. Na
konci roku zbývají spolku prostředky ve výši 12.458,30 Kč.

Ve Hvozdnici dne 31. 12. 2014 Mgr. Vendula Kalusová
předsedkyně Na svobodě z.s. 
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