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1. Poslání a cíle organizace 
 
Poslání: 
Posláním Sdružení pro probaci a mediaci v justici je podporovat konstruktivní řešení 
konfliktů v komunitě jako nástroj pro předcházení a řešení kriminality. 
 
Cíle činnosti SPJ: 

� rozvíjet nové způsoby řešení konfliktů, zvláště v oblasti probace a alternativních trestů 
a opatření, 

� rozvíjet využívání mediace jako metody řešení mezilidských konfliktů, 
� posilovat odbornost pracovníků působících v oblasti probace a mediace, 
� rozvíjet standardy probace a mediace v souladu s doporučeními Rady Evropy, 
� zvýšit povědomí o přednostech alternativních způsobů řešení trestních věcí a o 

problematice restorativního přístupu v justici u odborníků, jako např. u soudců, 
státních  zástupců, sociálních pracovníků a policie, 

� podporovat spolupráci mezi organizacemi a odborníky prostřednictvím pořádání 
workshopů, odborných setkání, studijních cest a publikační činnosti. 

 
 
 

 
2. Institut pro probaci  a mediaci 
 
Institut pro probaci a mediaci (IPM) je společnou iniciativou Sdružení pro rozvoj probační 
služby ve východní Evropě (VEBO) - Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in 
Osteuropa (Curych, Švýcarsko) - a Sdružení pro probaci a mediaci v justici. 
Cílem IPM je podpořit rozvoj probace a mediace v České republice. Podobně jako v 
předešlých třech letech, i v roce 2006 fungoval IPM jako platforma pro přípravu a realizaci 
většiny aktivit Sdružení pro probaci a mediaci v justici. 
Činnost IPM v roce 2006 spočívala zejména v zprostředkování a výměně informací a 
zkušeností z oblasti probace a alternativních trestů mezi Švýcarskem, Českou republikou a 
dalšími evropskými zeměmi. 
Byl realizován projekt  probačních učebních programů (tzv. „Lernprogramme“), na kterém se 
podílela Probační a mediační služba ČR a BVD - Probační a sociální služba kantonu Curych 
(Justizvollzug Kanton Zürich - Bewährungs- und Vollzugsdienste).



 
Výroční zpráva Sdružení pro probaci a mediaci v justici za rok 2006 

3 

3. Projekty realizované Sdružením pro probaci a mediaci v justici v roce 2006 
 
Projekty jejichž hlavním realizátorem je SPJ: 

 

• BEST: Alternatives for Juveniles 
• Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání) 
• Motivační programy ZZ v Praze 
• Motivační a učební programy pro osoby s kriminální minulostí jako opatření 

ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy  
• Učební programy - mladiství  
• Systém mentoringu v trestní justici 
• Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody) 

 
 
 

• Název projektu: BEST: Alternatives for Juveniles 
 
Cíle: Zlepšit uplatňování alternativních sankcí a opatření, určených mladistvým pachatelům v 
evropských zemích. Předmětem projektu je výměna informací na téma "co funguje", trendy a 
inovační programy. (Více informací o projektu na http://www.best.spj.cz). 
Činnost v roce 2006: 
Dvoudenní mezinárodní seminář na téma „Mediace, reparace a restorativní justice“, Paříž 
(Vaucresson), leden.  
Dvoudenní mezinárodní seminář na téma „Restorativní přístupy při řešení kriminality 
mládeže“, Praha, červen. 
Publikace výsledků projektu ve sborníku na téma „dobrá praxe“ (viz www.best.spj.cz).  
Uzavření projektu. 
Termín a místo realizace: 2004 - 2006, Evropa 

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s těmito partnerskými 
organizacemi: Oddělení pro ochranu mladistvých, Ministerstvo spravedlnosti, Paříž, Francie, 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice) a Generální ředitelství justice 
nad mladistvými - Oddělení spravedlnosti, Barcelona, Katalánsko, Španělsko - (Dirección 
General de Justícia Juvenil – Departament de Justícia). 
Celkový rozpočet: 41 937, 70 EUR 

Finanční podpora: program Evropské komise AGIS - Generální ředitelství pro justici a 
vnitřní věci 
 

 
 
 
 

• Název projektu: Motivační programy ZZ (Získej zaměstnání) 
 
Cíle: Zvýšit šance osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody vrátit se zpět na trh 
práce a do komunity. Specifickými cíli projektu je vyvinout a ověřit nový program zaměřený 
na reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu do společnosti, informovat o programech 
odborníky z cílových regionů a vyškolit nové lektory programů. Cílem strukturovaných 
motivačních programů je zvýšit šanci pracovního uplatnění účastníků, snížit riziko recidivy 
trestné činnosti, vést klienty k odpovědnosti a chránit společnost.  
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Motivační programy byly převzaty od švýcarské BVD - Probační a sociální služby kantonu 
Curych. 
Činnost  v roce 2006: 
Realizace 3 motivačních programů (tréninková část motivačních programů). 
Průběžná supervize pro trenéry (lektory) motivačních programů. 
Informační semináře určené organizacím a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) 
zabývajícím se programy pro společenskou integraci sociálně vyloučených v cílových 
regionech. 
Kurz lektorů motivačních programů. 
Propagace aktivit a projektu. 
Termín a místo realizace: 2005 – 2006, Jihočeský a Západočeský soudní kraj (z hlediska 
územního je to Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj) 
Realizátor: Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s 
Probační a mediační službou ČR (PMS ČR). V roce 2005 na projektu spolupracovala rovněž 
Vězeňská služba ČR a o.s. Koník v Českých Budějovicích. 
Celkový rozpočet: 46 977,- EUR 

Finanční podpora: Projekt je realizován z prostředků programu Phare 2003 RLZ a je 
spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 
 

          
                                  
 

 

 

• Název projektu: Motivační programy ZZ v Praze 
 
Cíle: Prostřednictvím motivačních programů zvýšit šanci osob propuštěných z výkonu trestu 
odnětí svobody, osob v tíživé sociální situaci a dlouhodobě nezaměstnaných s kriminální 
minulostí nalézt a udržet si zaměstnání.  
Posílení kapacity organizací pracujících s touto cílovou skupinou a rozšíření jejich nabídky 
poskytovaných služeb.  
Činnost  v roce 2006:  
Přípravy pro realizaci projektu. 
Oslovení odborníků z organizací pracujících s cílovou skupinou projektu. 
Zahájení výcviku lektorů.  
Realizace úvodního semináře na téma výběr klientů a individuální práce s klienty po skončení 
programu. 
Termín a místo realizace: září 2006 – únor 2008, Praha 
Realizátor: Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s 
Probační a mediační službou ČR (PMS ČR) a s Diakonií Českobratrské církve evangelické -
Střediskem křesťanské pomoci, konkrétně s pracovištěm SOS centrum.  
Celkový rozpočet: 2 608 639,- Kč 
Finanční podpora: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. 
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• Název projektu: Motivační a učební programy pro osoby s kriminální minulostí 
jako opatření ekonomické a sociální integrace a prevence recidivy 

 
Cíle: Projekt přispěje k ekonomické a sociální (re)integraci osob s kriminální minulostí, 
konkrétně osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) před propuštěním, osob 
propuštěných z VTOS, podmíněně odsouzených a mladistvých pachatelů trestných činů. 
Hlavním dlouhodobým cílem je zlepšit přístup k zaměstnání  a pracovnímu uplatnění pro 
příslušníky skupin ohrožených sociálním vyloučením a současně i zlepšit jejich postavení ve 
společnosti. Specifickým cílem projektu je zvýšit šanci osob s kriminální minulostí  
nacházejících se v tíživé sociální situaci nalézt a udržet si zaměstnání. Stěžejními aktivitami 
projektu je vyškolení 14 lektorů a realizace 9 motivačních programů určených  pro dospělé 
osoby a 10 učebních programů určených pro mladistvé osoby. 
Činnost  v roce 2006:  
Příprava realizace projektu.  
Zajištění spolupráce se středisky PMS ČR v příslušných regionech.  
Účast na setkání multidisciplinárního týmu v Plzni, kde byl soudcům, státním zástupcům, 
policii i pracovníkům PMS ČR představen projekt a jeho cíle.  
Zapojení regionálních koordinátorů ve městech Plzeň a Chomutov.  
Výběr lektorů pro vedení programů a zahájení výběru klientů do programů. 
Termín a místo realizace: září  2006 - červen 2008, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a 
Ústecký kraj 
Realizátor: Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci 
s Probační a mediační službou ČR a Vězeňskou službou ČR. 
Celkový rozpočet: 3 953 568,- Kč 
Finanční podpora: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky. 
 

             
 

 

 

• Název projektu: Učební program - mladiství  
 
Cíle: Realizace probačních programů pro mladistvé pachatele ve smyslu zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. 
Činnost  v roce 2006: 
Realizace 3 běhů probačního programu Učební program – mladiství (v Českých 
Budějovicích, v Chebu a v Praze). 
Termín a místo realizace: 2006,  Jihočeský (České Budějovice) a Západočeský (Cheb) soudní 
kraj a Praha 

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) 
Celkový rozpočet: 150 000,- Kč 
Finanční podpora: Projekt byl spolufinancován Ministerstvem spravedlnosti ČR a sdružením 
VEBO (Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě). 
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• Název projektu: Šance 
 
Cíle:  Vytvoření a pilotní ověření modelu kontinuálního/integrovaného systému služeb a 
programů pro přípravu hlavní cílové skupiny na propuštění z VTOS a na to navazující pobyt 
na svobodě a nalezení zaměstnání (více informací o projektu na http://www.equal.spj.cz ). 
Činnost  v roce 2006: 
Činnost řídícího výboru a pracovních skupin projektu. 
Návrh celkové metodiky reintegračního programu před a po propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody. 
Realizace reintegračního programu pro odsouzené ve věznicích Jiřice a Bělušice a návazná 
činnost mentorů s klienty po jejich propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
Soutěž o logo projektu. 
Realizace prvního kurzu pro mentory (laické asistenty). 
Zprovoznění webových stránek o projektu www.equal.spj.cz. 
Vydání informačního letáku k projektu a informační brožury pro zaměstnavatele. 
Činnost v národní tématické síti. 
Zorganizování 2 informačních seminářů Koalice Šance, workshopu na téma rovných 
příležitostí a workshopu na téma problémů, s kterými se setkávají naši klienti. 
Organizace doplňkových vzdělávacích programů pro odborníky na téma zlepšení 
profesionálních dovedností v oblasti práce s klienty a v oblasti PC vzdělávání – program 
Power Point. 
Prezentace projektu na výroční  konferenci Národních tématických sítí CIP EQUAL, Praha, 
listopad. 
Mezinárodní spolupráce:  
Zprovoznění webových stránek pro účely mezinárodní spolupráce www.open-windows.net. 
Zajištění koordinačního setkání k mezinárodní spolupráci, Praha, červen. 
Účast na workshopu „Využívání médií ve věznicích“, Utrecht, Nizozemsko, září. 
Účast na konferenci „Passport to Freedom“, mezinárodní tématické sítě na téma výměny 
zkušeností z práce v oblasti vězeňství, Lisabon, Portugalsko, říjen. 
Účast na koordinačním setkání, na semináři na téma „Proces integrace na trh práce v Litvě“, 
návštěva věznice Lukiskes, Vilnius, Litva, prosinec. 
Termín a místo realizace: 2004 - 2008, střední Čechy a Severozápad 

Realizátor: Projekt realizuje Koalice Šance. Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) je 
hlavním realizátorem projektu. 
Celkový rozpočet: 11 843 589,- Kč 
Finanční podpora: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním 
rozpočtem České republiky. 
 

 
 

 

• Název projektu: Systém mentoringu v trestní justici 
 
Cíle: Zvýšení respektu vůči Romům, snížení rizika jejich sociálního vyloučení, vytvoření 
fungující služby Mentor, založené na individuálních potřebách klientů z řad romského etnika.   
Rozšíření služby do dalších regionů ČR a vytvoření národního systému služby Mentor 
aplikovatelného kdekoli v ČR, včetně systému spolupráce mentora s Probační a mediační 
službou ČR (PMS ČR). 
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Činnost  v roce 2006:  
Informační semináře pro odbornou veřejnost s cílem představit projekt a službu Mentor 
odborníkům z regionu. 
Výcvik lektorů pro zajištění vzdělávacího kurzu Mentor. 
Realizace 4 běhů rekvalifikačního vzdělávacího kurzu Mentor. 
Práce mentorů s klienty PMS ČR a pravidelné supervize mentorů. 
Realizace kulatých stolů v regionech na téma efektivita služby Mentor při PMS a regionální 
specifika. 
Vytvoření manuálu pro doplňující vzdělávání mentorů. 
Termín a místo realizace: 2005 - 2007, NUTS II Severovýchod (Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim), NUTS 
II Střední Čechy (Nymburk, Kutná Hora, Kolín, Kladno, Beroun) a NUTS II Jihozápad 
(České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec) 
Realizátor: Projekt realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci 
s Probační a mediační službou ČR (PMS ČR). 
Celkový rozpočet: 6 166 680,- Kč 
Finanční podpora: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. 
 

               
 
 
 
 
 

Projekty, ve kterých Sdružení pro probaci a mediaci v justici působí jako spolurealizátor: 

 

• Improving Equal Treatment and Human Dignity of Members of Vulnerable 
Groups Sentenced for a Penal Offence 

• Iná cesta  
• Rozvoj lidských zdrojů - osvěta a poradenství 

 
 

• Název projektu: Improving Equal Treatment and Human Dignity of Members of 
Vulnerable Groups Sentenced for a Penal Offence 

 
Cíle: Přispět k rozvoji rovnoprávného zacházení a respektu k lidské důstojnosti při práci se 
znevýhodněnými osobami, které spáchaly trestný čin v Rumunsku a Bulharsku. 
Mezi hlavní aktivity patří: činnost expertní mezinárodní skupiny, semináře a workshopy pro 
nevládní neziskové organizace, které pracují s danou cílovou skupinou, finanční a technická 
podpora místních projektů a trénink trenérů. 
Činnost  v roce 2006: 
Setkání expertní mezinárodní skupiny, Bukurešť, Rumunsko, duben. 
Realizace 2 workshopů pro rumunské a bulharské NNO na téma plánování a řízení projektů, 
diskriminace (prevence, prosazování lidských práv a vzdělávání). SPJ zajistilo tři lektory.  
Termín a místo realizace: 2005 - 2007, Rumunsko, Bulharsko 

Realizátor: Projekt je realizován organizací Penal Reform International ve spolupráci 
s Vězeňským sdružením Rumunska (Prison Fellowship Romania), Regionálním fondem IGA 
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Bulharsko (The Regional Fund – IGA Bulgaria), Sdružením pro probaci a mediaci v justici 
(SPJ) a maďarským Helsinským výborem (The Hungarian Helsinki Committee). 
Finanční podpora: Evropská unie v rámci Networking Programme - Civil Society 
Component - Bulgaria and Romania. 
 

 
 
 

 

• Název projektu: Iná cesta 
 
Cíle:  Vytvoření evropského modelu dalšího vzdělávání probačních pracovníků v oblasti 
práce s mladistvými pachateli. 
Činnost v roce 2006: 
Seminář pro probační a mediační úředníky v Institúte vzdelávania Ministerstva spravedlnosti, 
Omšenie,  Slovensko, březen. Sdružení pro probaci a mediaci v justici se podílelo na 
odborném zajištění programu. 
Závěrečné setkání v Krakově, Polsko, duben. 
Uzavření projektu. 
Termín a místo realizace: 2003 - 2006, Evropa 

Realizátor: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) v projektu vystupuje jako 
partnerská organizace. Projekt řídí Konzultačné a informačné centrum Edukos (Dolný Kubín, 
Slovenská republika). 
Další partnerské organizace: Nadace Plus, Krakov, Polsko (Fundacja „Plus“), Právnická 
fakulta, Vilnius, Litevská republika (Lietuvos Teises Universitetas), Sekretariát vězeňské 
služby, Rehabilitace a justice pro mladistvé, Barcelona, Španělsko (Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil), Švédská probační a vězeňská služba, 
Norrköping, Švédsko (Kriminalvårdsstyrelsen) a Ústav na výkon trestu odňatia svobody pre 
mladistvých, Súčany, Slovensko.  
Finanční podpora:  Socrates Programme - Grundtwig 1. 
 

 
 
 

 

• Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů - osvěta a poradenství 
 
Cíle: Cílem projektu je poskytnout sociálně či jinak znevýhodněným skupinám obyvatel 
pomoc a informace potřebné k sociálnímu zařazení, integraci do společnosti, společenskému a 
pracovnímu uplatnění. Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) odpovídá za realizaci 
jedné z aktivit projektu, kterou je zavedení a realizace služby Mentor na území hl. města 
Prahy.   
Činnost  v roce 2006: 
Probíhala informační kampaň o zavádění služby Mentor pro klienty hlásící  se k romskému 
etniku v Praze. Byli vybráni vhodní zájemci pro činnost mentora, kteří  se začali pro svou 
činnost připravovat v rámci vzdělávacího rekvalifikačního kurzu.  SPJ spolupracovalo 
s Probační a mediační službou (PMS ČR) s cílem zajistit vhodné podmínky pro práci mentorů 
s klienty. 
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Termín a místo realizace: prosinec 2005 – listopad 2007, území hlavního města Prahy 

Realizátor: Realizátorem  je Český helsinský výbor,  Sdružení pro probaci a mediaci v justici 
(SPJ) působí v projektu jako partnerská organizace.  
Finanční podpora: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. 
 

             
 
 
 
3.2 Další služby 
 
Kvalifikační a specializační vzdělávací kurz pro úředníky a asistenty probační a mediační 
služby 
 
SPJ se dlouhodobě podílí na odborném zajištění komunikačního bloku v rámci přípravy 
úředníků a asistentů PMS ČR. 
 
Vzdělávání v probaci a mediaci a v komunikačních dovednostech 
  
SPJ nabízí kurzy v komunikačních dovednostech a mediaci, podrobnější informace lze získat 
v IPM, e-mail: institut@spj.cz, tel.: 296180297-8.  
SPJ - IPM se dlouhodobě podílí na vzdělávání pro úředníky a asistenty Probační a mediační 
služby ČR.  
 
Probační programy 
 
Programy SPJ „Učební programy – mladiství“ a „Romský mentor“ jsou ve smyslu zákona 
218/2003 Sb. § 17 schváleny ministrem spravedlnosti a zapsány do seznamu probačních 
programů vedeného MSp ČR . 
 
Specializovaná knihovna pro veřejnost a informační centrum  
 
Sdružení provozuje knihovnu, kde je studentům a odborné veřejnosti k dispozici přes 500 
publikací, jejichž přehled je zveřejněn na adrese http://www.spj.cz. 
 
 
 
3.3 Mezinárodní spolupráce  
 
SPJ je členem Stálé evropské konference pro probaci CEP (Conférence Permanente 
Européenne de la Probation). Místopředsedkyně SPJ působí ve výkonném výboru této 
organizace ve funkci viceprezidentky. SPJ je dále členem Evropského fóra pro restorativní 
justici (European Forum for Restorative Justice).
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4. Informace o organizaci 
 
Rada SPJ k 31. 12. 2006: 
Dagmar Doubravová, předsedkyně 
Lenka Ouředníčková, místopředsedkyně 
Dana Syslová 
 
Revizor hospodaření SPJ v roce 2006: 
Veronika Kulíková 
 
Zaměstnanci k 31. 12. 2006: 
 
Vedoucí projektů: 
Dagmar Doubravová  
Ludmila Hasmanová  
Lenka Ouředníčková  
 
Finanční manažer: 
Jakub Mareš 
 
Účetní a personalistické služby 
Romana Lafatová 
 
Koordinátoři projektů: 
Pavla Aschermannová 
Hana Bortlová 
Gabriela Čabalová 
Linda Jirsáková 
Barbora Křižanová 
Irena Svobodová 
 
Asistenti projektů: 
Marek Demner  
Alena Hosnedlová 
Šárka Pichrtová 
Ondřej Sklenář 
Lucie Sokolová 
Kateřina Tůmová 
 
SPJ dále v roce 2006 spolupracovalo s řadou externích odborníků - lektorů a konzultantů. Mezi 
významné externí spolupracovníky patří romští mentoři a mentoři pro práci s klienty po 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  Více informací viz http:// www.spj.cz. 
Audit projektů realizovali auditoři: Ing. Jana Kutilová a Ing. Jaromír Adamec. 
 
Také v roce 2006 se SPJ zapojilo do realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) 
jako poskytovatel práce a přijalo jednoho odsouzeného k odpracování trestu. 
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5. Kontakt a poděkování 
 
Kontakt:  
 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) 
Sokolská 26 
120 00 Praha 2 
Tel:+420 296 180 297-8 
Fax: +420 296 180 298 
e-mail: institut@spj.cz 
 
http://www.spj.cz 
http://www.best.spj.cz 
http://www.mediaceprojekt.cz 
http://www.equal.spj.cz 
http://www.spj.cz/opp 
http://www.open-windows.net 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 
 
Zvláštní poděkování patří pracovníkům:  

• Probační a mediační služby České republiky, 
• Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě, Curych, Švýcarsko (VEBO - 

Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa, Kanton Zürich), 
• Probační a sociální služby kantonu Curych, Švýcarsko (Justizvollzug Kanton Zürich – 

Bewährungs- und Vollzugsdienste). 
 
Náš dík dále patří všem členům, současným a bývalým pracovníkům, spolupracovníkům, 
partnerským organizacím, příznivcům a podporovatelům.  
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6. Finanční zpráva  
 
Rozvaha SPJ ke dni 31. 12. 2006 v Kč: 

 
 
 

AKTIVA 
Dlouhodobý nehmot. majetek  64 000 
Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku -64 000 
Dlouhodobý hmot. majetek 761 000 
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku -761 000 
Pohledávky -1 000 
Peníze 28 000 
Ceniny 7 000 
Bankovní účty 6 928 000 
Příjmy příštích období 246 000 
Aktiva celkem 7 208 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVA 
Jmění organizace 633 000 
Hospodářský výsledek 271 000 
Krátkodobé závazky 1 506 000 
Výnosy příštích období 4 798 000 
Pasiva celkem 7 208 000 
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Přehled příjmů dle zdrojů ke dni 31. 12. 2006 v Kč: 
 
 
Iná cesta 72 634 
Verein zur Entwicklung der Bewärungshilfe 
in Osteuropa (VEBO) 

322 917 

Open Society Fund 4 303 
MPSV ČR 5 338 062 
Phare 2003 722 302 
Evropská komise 410 760 
MSp ČR 93 857 
Pavel Aschermann – dar 5 000 
Ostatní příjmy (poplatky za seminář) 37 000 
Tržby za vlastní výrobky a služby 223 000 
Úroky 24 000 
Celkem 7 253 835 
 
 
 
 
Náklady dle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2006 v Kč: 
 
 
Spotřeba materiálu 369 000 
Spotřeba energie 33 000 
Opravy a udržování 69 000 
Cestovné 523 000 
Náklady na reprezentaci 76 000 
Ostatní služby 1 313 000 
Mzdové náklady 3 611 000 
Zákonné sociální pojištění 927 000 
Ostatní sociální pojištění 10 000 
Zákonné sociální náklady 17 000 
Ostatní náklady 17 000 
Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku 0 
Poskytnuté příspěvky 17 000 
Náklady celkem 6 982 000 
 
 
 
 


