
 
 

1 

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2017 
Dismas, o.p.s. 

 

 

 

 

 

Základní údaje 

 

Název organizace: Dismas, o.p.s. 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

IČ: 02480816 

 

Sídlo organizace: Růžová 8/947, 110 00  Praha 1 

 

Email: katerina.kalinova@dismas.cz 

Web: www.dismas.cz  

 

Statutární orgán: Mgr. Kateřina Kalinová, ředitelka 

 

 

 

Poslání organizace 

Posláním obecně prospěšné společnosti Dismas je pomáhat lidem s kriminální minulostí a 

mladým lidem do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče začlenit se 

(zpět) do společnosti a odbourávat předsudky ostatních lidí vůči lidem se záznamem 

v rejstříku trestů a lidem opouštějícím zařízení ústavní péče.  

 

 

 

Činnost v roce 2017 

 

1. Poradenství 

V rámci činnosti organizace bylo poskytováno poradenství osobám s kriminální 

minulostí – lidem po výkonu trestu odnětí svobody a lidem s podmíněnými tresty. 

Celkem bylo poradenství poskytnuto 36 osobám. 

Nejčastěji se na nás obraceli lidé s žádostí o pomoc při hledání zaměstnání a při 

hledání bydlení. Řešili jsme také problematiku dluhů. 

 

2. Zaměstnávání  

Celkem jsme v roce 2017 podepsali pracovní smlouvu s 9 osobami z cílové 

skupiny na hlavní pracovní poměr, úvazek 1,0. 
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3. Provoz sociálního podniku 

V roce 2017 jsme provozovali několik poboček sociálního podniku: 

1. Kavárna Dismas – Růžová 8, Praha 1 

Po stěhování z původní adresy nově otevřená pobočka dne 5.4.2017. 

Zde pracují 2 – 4 pracovníci z cílové skupiny. 

 

2. Jídelna Ministerstva spravedlnosti – Vyšehradská 16, Praha 2 

Funguje již od května 2016. 

Pracuje zde 3 – 6 pracovníků z cílové skupiny. 

 

3. Bistro Ministerstva práce a sociálních věcí – Na Poříčním právu 1, Praha 2 

Funguje od 4.9.2017 

Pracují zde 2 pracovníci z cílové skupiny. 

 

 

 

4. Realizace projektů 

Od 1.3.2017 realizujeme projekt č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000204 v rámci 

Operačním programu Praha pól růstu.  

Název projektu: Zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. 

Cílem projektu je dosáhnout úspěšné resocializace a reintegrace osob opouštějících 

výkon trestu odnětí svobody zpět do společnosti a snížit rizika recidivního 

chování.  

Rozpočet projektu: 5 219 825,- Kč 

 

 

 

Finanční zpráva 

 

Příjmy: čerpání dotace OPP       1.027.477,15 

            čerpání účelové dotace      30.000,- 

            dary                                    57.740,- 

            veřejná sbírka                      5.000,- 

            tržby                                  914.177,53 

            mimořádné výnosy                     -1,44 

----------------------------------------------------------- 

            celkem                            2.029.393,24  

             

  

Výdaje:  celkem 2.338.863,74 

  

 

 


