VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
V roce 2015 se členové spolku sešli 5x na společných zasedáních, přičemž na svém
výročním zasedání spolku 9.5.2015 potvrdili volbou stejné složení statutárního orgánu spolku
na další rok práce.
Spolek Na svobodě měl v roce 2015 v evidenci už 26 klientů. S klienty ve výkonu trestu
jsme udržovali písemný kontakt, některé jsme také osobně navštívili. V tomto roce bylo
propuštěno na svobodu osm našich klientů. Pěti klientům jsme našli ubytování v nájmu nebo na
ubytovně, zaplatili jsme vždy první nájemné, provizi a kauci a pomáhali jsme jim při hledání
práce. Třem klientům jsme sjednali následnou péči jiných organizací – Betel, Dobrá Voda,
Nechanice. Bohužel jeden klient hned 2. den opustil léčebnu v Nechanicích, kterou si předem
sám vybral, ale našel si sám práci s ubytovnou, kde dosud bydlí a pracuje. Další dva klienti po
propuštění z následné léčby 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.
Snažíme si s nimi řešit i jejich rodinné a osobní problémy. Bohužel se naši dva starší a jeden
čerstvě propuštěný klient dostali opět do vězení.
V létě 2015 s překvapením pro všechny rezignovala z osobních důvodů na své členství i
předsednictví ve spolku jeho zakládající členka a dosavadní předsedkyně Mgr. Vendula
Kalusová. Upřímně jí bylo poděkováno za její veškerou práci a hlavně prosazení nejdříve
občanského sdružení a nově zapsaného spolku Na svobodě do života. Až do volby nového
statutárního orgánu převzala její funkci místopředsedkyně spolku Mgr. Hana Jirkalová a ve své
patentové kanceláři vytvořila pobočku spolku na adrese Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4.
Vzhledem k nečekané organizační změně a velkému nárůstu práce s našimi klienty
nedošlo k uspořádání plánovaného 3. festivalu „Netrestejme dvakrát“ o postpenitenciární péči,
o který byl zájem, ale z časových i finančních důvodů nebylo možné jeho uspořádání. Rádi
bychom tento výpadek vynahradili všem v příštím roce 2016. Hledáme i nové dobrovolné
spolupracovníky našeho spolku.
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 Praze dne 9.1.2015 v rámci projektu Rodiny a děti odsouzených přednášky, na
které byly předneseny velmi zajímavé příspěvky o návštěvách vězněných jejich rodinami a v
rodinách vězněných, které jsou možné pro nemajetné jen z dotačních peněz neziskovek...
Všichni přednášející měli dotace i na svou činnost. Dále náš spolek jednal s diakonií o získání
objektu pro startovní bydlení čerstvě propuštěných občanů, zatím bez úspěchu. To je
dlouhodobý cíl spolku. Byla navázána spolupráce se spolkem Naše budoucnost, který má
spojení na některé firmy, které jsou ochotny zaměstnat lidi i se záznamem v rejstříku trestů, což
je velmi přitěžující okolnost pro všechny propuštěné osoby.
Jako velký problém při začleňování těchto našich klientů zpět do běžného života tvoří
často neschopnost příslušných úřadů práce v efektivním a zejména rychlém poskytování
odpovídajících sociálních příspěvků a doplatků na živobytí a bydlení. Naši klienti podle platného
zákona zůstávají i týdny absolutně bez prostředků a sami úředníci nám říkají, že nejsou v daném
systému schopni rychleji reagovat na akutní potřeby našich klientů.
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V tomto roce jsme hospodařili s prostředky ve výši 104.258,30,- Kč, které jsme získali
z členských příspěvků, sponzorských darů a převisem 12.258,30,- Kč z loňského roku. Z toho
75.000,- 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
64.878,- Kč, zbývající prostředky z dotace ve výši 10.122,- Kč jsme použili na nákup dopisních
známek, poštovní a cestovní výdaje pro klienty. Další náklady ve výši 28.626,- Kč Kč tvoří
poštovné, jízdné, správa webových stránek, tvorba vizitek a nákup psacích potřeb pro klienty.
Na konci roku zbývají spolku prostředky ve výši 632,30,- Kč.
V Praze dne 31. 12. 2015

Mgr. Hana Jirkalová
místopředsedkyně Na svobodě z.s.
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