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ADRESA: 
Centrum prevence Mandl 
Družstevní 587 
Nové město nad Metují 
549 01 

V CENTRU NÁS NAJDETE: 
ÚT 8:00 – 16:30 

SLUŽBY POSKYTUJEME: 
našim klientům ambulantně /terénně 

PO 8:00 – 16:30 

ÚT 8:00 – 16:30 

ST 8:00 – 16:30 

ČT 8:00 – 16:30 

PÁ 8:00 – 16:30 

(o víkendech a státních svátcích – zavřeno) 

/sociální rehabilitace/ 

POSLÁNÍ: 
Provázíme ty, kteří vní-

mají svou současnou si-

tuaci jako komplikova-

nou a/nebo ohrožující, a 

proto aby ji zvládli, po-

třebují (naši) podporu. 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 2019 

březen 2020 

                             Centrum 

                             prevence  

                             Mandl  

je vnímáno klienty i širší ve-

řejností jako profesionální 

služba, která podporuje pozi-

tivní změny v životech kli-

entů. 

VIZE 
 

Cílem Centra prevence Mandl je posílit u kli-

enta důvěru v sebe a své schopnosti, žít život 

podle svých představ a v souladu s potřebami 

druhých a s ohledem na normy naší společ-

nosti.  

Proto s našimi klienty pracujeme tak, aby:  

• se dokázali lépe zorientovat ve své situ-

aci a získali na ní náhled. 

• si rozšířili paletu možností, jak situaci ře-

šit. 

• spolupracovali s institucemi, které jim 

mohou být v dané situaci užitečné (např. 

úřady, školy, lékaři, návazné služby). 

• zažívali běžné mezilidské vztahy (s blíz-

kými lidmi, v komunitě, se sousedy...). 

• uměli lépe pečovat o sebe, domácnost a 

své blízké. 

• dokázali v budoucnu podobným situacím 

předcházet, případně je řešit vlastními 

silami.  
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Mgr. Lenka Kulichová – vedoucí a sociální 

pracovník 

tel.:605 201 090 

Bc. Petra Pišlová – sociální pracovník 

tel.:736 472 604 

Mgr. Petra Štěpánová – sociální pracovník 

tel.:727 900 102 

KONTAKT 
pevná linka: 491 470 651 

web: www.centrumprevencemandl.cz 

Fb: Centrum Prevence Mandl  Výdaje 

Mzdy: 1 709 453,00 

Materiál: 12 456,14 

Energie (plyn, elektřina, voda): 71 912,64 

Opravy, údržba: 11 923,50 

Služby: 117 679,89 

Ostatní provozní náklady: 38 731,00 

Celkové náklady: 1 962 156,17 

 

Příjmy 

MPSV: 774 410,00 

Individuální projekt: 564 655,00  

(finance z ESF Operační program Zaměst-

nanost) 

Město Nové Město nad Metují: 623 091,17 

Celkové příjmy: 1 962 156,17 

 

Dle zákona jsme poskytovali tyto činnosti: 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – 58% 

• Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím – 5% 

• Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – 
18% 

• Nácvik dovedností pro zvládání péče – 10% 
Dále jsme se věnovali ostatním činnostem jako jsou Prvokon-
takt, Jednání se zájemcem o službu, Příprava ve prospěch kli-
enta, Nepřímá podpora klienta – 9% 
Kromě zákonných činností poskytujeme sociální poradenství, 
které v roce 2019 využilo 30 osob v rozsahu 14 hodin. 
o Služby jsme poskytli ambulantně, v prostorách centra 

(398x) nebo terénně, mimo zařízení (95x). 
o Ženy tvořily 81% z naší klientely, mužů bylo 19%. 
o NAPŘ: Typickým klientem centra v roce 2019 byla žena na 

doporučení OSPOD(Odbor sociálně- právní ochrany dětí). 
Naše spolupráce trvala průměrně 26 hodin, a setkávali 
jsme se převážně v prostorách zařízení.  Klientka nejčas-
těji využila nácvik, rozhovor a doprovod. Naše spolupráce 
se odrazila v pozitivní změně její sociální situace.   
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o Odbor pro sociálně-právní 
ochranu dětí – Triangl, Ro-
dinné konference, setkání 
preventistů, setkání s pra-
covníky z Péče o duševní 
zdraví, Tým pro mládež, 
Týden pro pěstouny 

o Oáza – supervize, vzdělá-
vání 

o Smysluplní rodiče 
o Odbor sociálních věcí – be-

sedy pro pečující 

 

Provozovatel: 

Město Nové Město nad Metují 

IČ:00272876 

 
               Stali jsme se iniciá- 

               tory mezioborové  

               spolupráce. 

               Již 3x jsme se se- 

               tkali s kolegy z ná- 

               vazných služeb. 

Naše pozvání přijali: Odbor 

pro sociálně-právní ochranu 

dětí, Odbor sociálních věcí, 

městská policie, Občansko-

právní služba, Rodinná a 

manželská poradna, Péče o 

duševní zdraví (NÁ, RK), 

adiktolog, psycholog, síťař, 

Nona 92, Dům na půli cesty. 

Jsme členy Asociace posky-

tovatelů sociálních služeb 

v ČR. 

1. Pomáháme klientovi růst  

2. Respekt  

3. Důvěra  

 

Cílovou skupinou Centra prevence Mandl 

jsou lidé ve věku 15 – 65 let žijící v Novém 

Městě nad Metují a jeho spádových oblas-

tech (případně v okrese Náchod), kteří se na-

cházejí v situacích, jež vnímají jako kompli-

kované a/nebo ohrožující. Proto, aby tyto si-

tuace zvládli, potřebují podporu. 

 

http://www.centrumprevencemandl.cz/

