
Výroční zpráva 2007

Občanské sdružení NA CESTĚ má za sebou sedmý rok činnosti a třetí rok realizace našeho hlavního projektu Centrum
Archa. V roce 2007 také probíhaly další tři jednorázové projekty. V tomto roce jsme uskutečnili spoustu zajímavých akcí
pro mladé lidi, kterým se prioritně věnujeme. Pokud vás jednotlivé akce zajímají detailně, odkazuji vás na naše webové
stránky (www.centrumarcha.cz). Každopádně to vše představovalo obrovské úsilí a kreativitu, kterou musíte prokázat, pokud
chcete zaujmout teenagery a docílit toho, aby se jim jednotlivé programy nezdály „suché“. Tím se dostávám k poděkování
našim skvělým zaměstnancům, jež se na realizaci jednotlivých projektů podíleli a vymýšlejí další a další akce pro naše
uživatele. Miriam, Hanko, Lído, Luboši, Evo, Karlo díky za vaši obětavost, ochotu a výbornou práci, kterou odvádíte každý
den. 

Děkuji i všem členům výboru, kteří pravidelně a ve svém volném čase přemýšleli jak celou práci posunout dál, jak vše
zorganizovat a jak nejlépe naplňovat cíle našeho sdružení. 

Rád bych poděkoval všem našim sponzorům a dárcům, kteří nás v roce 2007 podpořili finančně a také těm, kteří nás
podpořili třeba jen tím, že nám dali dobrou radu, byli ochotni naslouchat našim potřebám a starostem, modlili se za nás
nebo nám pomohli prakticky, když jsme to zrovna potřebovali.  

Nakonec bych chtěl poděkovat Bohu u kterého nacházíme sílu a inspiraci pro další práci. Celou naši činnost vnímáme jako
křesťanskou službu svému okolí a proto nás Jeho podpora naplňuje jistotou, že naše práce není v Jeho očích marná.   

Tomáš Hurta - předseda o. s.

SLOVO ÚVODEM
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V názvu našeho sdružení se odráží neustálá změna a také fakt, že každý z nás někam jde a všichni jsme svým
způsobem na cestě. Tento neustálý pohyb, rozhodování kudy se dát a na jaké cestě zůstat byl patrný nejen v životech
lidí, kterým jsme se tento rok věnovali, ale i v práci sdružení a konkrétních činnostech.

Pro koho tu jsme a proč

Poslání
Pomáhat mladým lidem z našeho města  a okolí aktivně a plnohodnotně využívat volný čas a napomáhat ke kvalitnímu
vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní a materiálové. Svou činnost sdružení vykonává na principech křesťanské lásky
a etiky, v souladu s právním řádem a tím přispívá k harmonickému vývoji života mladých lidí.

Cíle
nabízet zázemí pro smysluplné využití volného času 
poskytovat informace, pomoc a podporu 
zprostředkovávat další potřebné služby  
motivovat ke změně postojů
nabízet a předávat pozitivní hodnoty 

Cílová skupina
Veškerá naše činnost je směřována k mladým lidem, a proto jsou naše služby určeny 
mladistvým a mladým dospělým ve věku 15 – 26 let ze Vsetína a jeho nejbližšího okolí.

Projekty v tomto roce

Centrum Archa – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
K2 - zdolej svou horu
Cesty k rozvoji
Rozcestníky

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA CESTĚ
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Důležité milníky na cestě

2000 založeno o.s.
2002 získání budovy k činnosti do pronájmu
V červenci tohoto roku bylo Radou města Vsetína schváleno, že budova č.p. 138 na ul. Palackého bude přenechána
Občanskému sdružení NA CESTĚ do bezplatného užívání za účelem provozování centra pro mládež a byla podepsána
smlouva o výpůjčce.

2004 otevřeno Centrum Archa
Po téměř dvou letech se nám podařilo, díky finanční i osobní obětavosti mnohých dárců, zrekonstruovat a poté otevřít
Centrum Archa.

2006 předání budovy do vlastnictví o.s.
Začátkem tohoto roku byla budova darována Občanskému sdružení NA CESTĚ.

2006 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Vzhledem ke skutečnosti, že pracujeme i s mladými lidmi, kteří ještě nedosáhli věku plnoletosti, bylo zapotřebí po splnění
všech zákonných podmínek požádat o pověření k sociálně-právní ochraně dětí, která nám bylo uděleno v tomto rozsahu:
- Poskytování, nebo zprostředkovávání, rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené

- Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
- Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

2007 registrace sociální služby dle zák. č.108/2006 Sb.
Podle zákona o sociálních službách jsme se zařadili mezi organizace, které poskytují služby sociální prevence: 
§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
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Organizační struktura
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ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

VÝBOR

PŘEDSEDA VÝBORU 
(statutární zástupce)

ŘEDITEL/KA 
(vedoucí projektu Centrum Archa, K2 a sociální pracovnice)

PRACOVNÍCI V SOC. SLUŽBÁCH

PRACOVNÍ TERAPEUT

PRACOVNÍK BARU

DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI

PROJEKTOVÝ/FINANČNÍ 
MANAŽER

ASISTENTKA PROJEKTU

V roce 2007 se ve skladbě zaměstnanců udály tyto změny:
Celkový počet zaměstnanců byl 6 lidí.
Celkově činil přepočtený počet zaměstnanců, kteří pracovali v občanském sdružení na  hlavní pracovní poměr 
v tomto roce 4,7 úvazky. Čtyři zaměstnanci pracovali po celý rok.

Pracovníci
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CENTRUM ARCHA

je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Samozřejmě že samotné zařízení jako takové toho moc nezmůže, ale prostřednictvím zbudovaného zázemí, veškerého
vybavení, konaných aktivit v budově i mimo ni a hlavně díky obětavé práci zaměstnanců a dobrovolníků se více či méně
dařilo naplňovat cíle a pomáhat mladým lidem při “hledání sebe sama“ . 
Pokud mladý člověk hledal prostor pro trávení svého volného času nebo místo  pro realizaci vlastních aktivit – byli jsme 
tu pro něj. 
Pokud vedl rizikový způsob života, byl tímto způsobem ohrožen  nebo se ocitl v obtížných životních situacích – byli jsme 
tu pro něj.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové,
prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných
služeb.

– zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny

–  pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost

–  klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být vedena 
s klientovým souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny jako
nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb

– pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou
užívání služby. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení.
Klient není povinen zapojit se do připravených činností

– služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně

– provozní doba služby  odpovídá potřebám klienta. Je otevřeno v době, kdy klient má podmínky přijít do zařízení
(jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím 
náhlým výpadkům

– Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje
a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby

(Definice “nízkoprahovosti“ podle české asociace streetwork.)
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Výchovně vzdělávací  a aktivizační činnosti

V rámci těchto činností probíhaly v budově centra i mimo ni tyto aktivity:

volnočasové aktivity

koncerty
také v tomto roce jsme uspořádali několik koncertů začínajících kapel

škola dj-ingu
pravidelně a celoročně probíhalo vedení a škola všech zájemců v hraní na „gramcích“
víkendové pobyty
tradiční a velmi oblíbená aktivita, která probíhá vždy mimo budovu 
v pronajatých chatách v okolí Vsetína

simulační zážitkové hry
ty proběhly jednak v rámci víkendových pobytů, jednak jako samostatná aktivita v ulicích města

festival
„Hranaté kolečko“ to je název jednodenního prázdninového festivalu v prostorách Archy 
a na přilehlé zahradě, kde jsme připravili společně s uživateli program na celý den. Netradiční soutěže, 
turnaj v ping pongu, drum and bass na zahradě, kapely, filmy, dokumenty, čajovna v teepee, tvořivou 
a graffiti - každý účastník se mohl zapojit do čehokoli nebo být jen pozorovatelem toho všeho dění.

malá kopaná
každou sobotu se zájemci z řad mladých lidí (vesměs chlapci) scházeli v pronajaté tělocvičně a trénovali 
fotbálek na každoroční turnaj v malé kopané NZDM Zlínského kraje, kterého jsme se opět účastnili v dubnu

preventivní programy

besedy, přednášky, hosté
většinou jsme uskutečnili besedy na témata vztahů, drog, šikany, HIV/AIDS  a podobně
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Provozní doba: 

PO: 14:00 – 21:00
ÚT:  14:00 – 21:00
ST: 14:00 – 21:00
ČT: 14:00 – 21:00 
PÁ:  14:00 – 22:30 (otevřeno jednou za 14 dnů)

Návštěvnost centra

měsíc holky kluci celkem rozhovory otevřeno dnů

leden 61 298 359 88 12
únor 88 380 468 109 14
březen 66 388 514 93 14   
duben 65 237 302 75 14
květen 42 178 220 94 16
červen 116 185 301 103 16
červenec 74 206 282 76 15
srpen 33 83 116 52 11 
září 53 268 321 70 15
říjen 47 188 235 76 13
listopad 115 280 405 40 20
prosinec 100 236 336 30 14

3859

Kumulovaná návštěvnost 3859
Průměrná denní návštěvnost 22
Věková struktura 15 – 26 (nejvíce 16 – 21)
Počet kontaktů 1) 2890
Počet intervencí 2) 986

Pozn.:
1) Každá návštěva/situace při které dochází k interakci mezi uživatelem a pracovníkem 
2) Minimálně 30 minutové jednání ve prospěch uživatele
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Tabulka akcí

Datum Název počet 

9. 3. 2007 Problematika závislostí 15
20. 2. 2007 Celodenní preventivní program 27
28. 2. 3. 2007 Koncert – VABANK, ZLOMENNÝ PEZ 60
9. 3. – 11. 3. 2007 Pevnost - Víkendový pobyt + hra (Nivy) 16
14. 3. 2007 Šachový turnaj 25
15. 3. 2007 Ohlédnutí za víkendovkou a simulační hrou 24
5. 4. 2007 Archa  cup 2007 – celoroční turnaj ve stolním fotbale 16 
18. 4. 2007 Archa pod lupou – diskuse s uživateli 25
25. 4. 2007 Beseda s Romanem Povalou – život v závislosti 26
23. 5. 2007 Beseda – Cigareta …a co má být? 6
1. 6. 2007 Centrum Archa slaví 3. narozeniny 80
8. 6. 2007 Filmový večer – Dokumenty – Děti okamžiku, Dětský svět drog 17
4. 8. 2007 Hranaté kolečko 2007 – prázdninový festivalem 90
25. 9. 2007 Beseda – nebezpečné pády 10
12. 10. 2007 Lola běží o život – zážitková simulační hra uprostřed Vsetína 12
24. 10. 2007 Lola běží o život – setkání všech účastníků  hry 36
9. 11. 2007 Hip hop – koncert, taneční skupina, Ding 45
22. 11. 2007 Beseda – večer otázek a odpovědí 15
23. – 25. 11. 2007 Jiná dimenze – víkendový pobyt + hra (Kateřince) 16
27. 11. 2007 Beseda - Plné ruce prostituce (pořádáno o.s. Cyrillos) 10
29. 11. 2007 Beseda – HIV/AIDS I. (pořádáno o.s. Cyrillos) 15
11. 12. 2007 Beseda – HIV/AIDS II. (pořádáno o.s. Cyrillos) 31
13. 12. 2007 Beseda – Ukrajina: Chci ještě žít!!! (pořádáno o.s. Cyrillos) 19
21. 12. 2007 Jiný Silvestr v Arše 99
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Programy na školách

V roce 2007 se nabízených akcí pro školy zúčastnilo v NZDM Centru Archa celkem 301 studentů. Téměř čtyřhodinový
preventivní program zaměřený na utužení vztahů ve třídě vedl host Martin Stavjaník z občanského sdružení Unie Kompas
ze Zlína. Program obsahoval spoustu her zaměřujících se na poznávání jedince a vzájemnou spolupráci žáků. S historií
kouření tabáku, s fakty o nikotinu a podstatou závislosti na tabáku seznámil studenty lektor z Prahy Vít Hrbáček během
besedy na téma Problematika závislostí. 

Také další beseda byla zaměřená na život v závislosti. Myslím si, že je důležité varovat před nebezpečím drogové závislosti
a snažit se jí předcházet. Samozřejmě, že každý jednotlivec je zodpovědný za svá rozhodnutí a jednání a není možné
všechny ochránit od experimentování s drogou, ale poskytováním pravdivých informací, diskusí nad daným tématem 
a nabídnutím jiných hodnot a alternativ, jak trávit svůj volný čas, je možné alespoň malou část těchto mladých lidí varovat
před destruktivními následky tohoto „přátelského vztahu“ s drogou, který můžeme sledovat u některých našich návštěvníků
NZDM. A vzhledem k tomu, že naše společnost je velmi tolerantní ke konzumaci alkoholu, kouření marihuany 
a experimentování s jinými drogami, zdá se mi logické vyzývat ke změně.

Na den otevřených dveří naše zařízení přišlo navštívit 68 mladých lidí ze dvou škol. Škoda jen, že této možnosti nevyužili
rodiče. Vypadá to, že jejich zájem o to, kde jejich dospívající děti tráví čas, je téměř nulový. 

Kromě preventivních programů jsme pro školy připravili i program ke Dni obětem komunismu (27.června) a ke Dni
gramotnosti (8.září).  Během těchto programů jsme studentům pustili záznamy z dokumentů od společnosti Člověk v tísni 
o Dr.Horákové a příběhy dětí z Barmy a Sierra Leony, které místo chození do školy slouží jako vojáci v povstaleckých
jednotkách v Jižní Asii.  

Na konci roku 2007 jsme nabídku primárních preventivních programů poskytli i základním školám v okolí Vsetína. Důvod
je prostý: mnoho mladých lidí po ukončení základní školy odjíždí studovat na střední školu nebo učiliště na Vsetín. Proto
chceme podchytit tyto mladé lidi ještě v místě jejich bydliště, aby když přijdou do nového prostředí, měli vytvořené kontakty
na naši službu v NZDM a mohli svůj volný čas trávit v bezpečném prostředí a ne v zakouřených hospodách nebo
experimentováním různých látek v městském parku. 
Jsme povzbuzeni zájmem metodiků primární prevence ze ZŠ o naše programy a těšíme se na naši dobrou spolupráci.

Hana Martináková - kontaktní pracovník  
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Přehled programů

20.2. Celodenní preventivní program s Martinem Stavjaníkem 27
9.3. Problematika závislostí - beseda s Vítem Hrbáčkem 30
25.4. Život v závislosti - beseda s Romanem Povalou 26
1.6. Exkurse na den otevřených dveří, ZŠ Luh, SPŠS 68
26.6. Beseda ke dni obětem komunismu SZŠ, VOZŠ 45
27.6. Beseda ke dni obětem komunismu ZŠ Sychrov 13
4.9. Beseda o gramotnosti ZŠ Sychrov 39
5.9. Beseda o gramotnosti SZŠ 53

Součástí správné odpovědi je také to, že přijde ve správný čas.

Sociální poradenství

Uživatelům  služby bylo celoročně poskytováno poradenství především v oblasti závislostí na alkoholu a jiných drogách,
řešily se problémy ve škole, rodině a bydlení. Veškeré poradenství bylo bezplatné a anonymní a bylo poskytnuto právě těm
mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo vedli rizikový způsob života. Byla jim poskytnuta informace nebo
zprostředkována návazná služba. V několika případech využili poradenskou službu i rodiče, kteří se přišli poradit co dělat
v případě, že jejich dítě bere drogy.

Názor

V červnu 2007 jsem úspěšně ukončila vzdělání na VOŠ v Kroměříži, obor sociální pedagogika. V září 2007 jsem byla 
na základě pohovoru přijata na pozici kontaktního pracovníka do Centra Archa. S prací v NZDM jsem do té doby neměla
žádnou zkušenost, ale přesto mě lákalo pomyšlení, že mohu pomoci mladým lidem. Za dobu více než šesti měsíců jsem
zjistila, že i když v podstatě věkem spadám do cílové skupiny uživatelů, nemusela jsem nikdy řešit stejné problémy jako
někteří návštěvníci Archy. Zamýšlela jsem se i nad tím, zda bych osobně takové zařízení jako náctiletá navštěvovala a došla
jsem k názoru, že byly chvíle, kdy jsem se nemohla svěřit nikomu v okolí a názor dospělého by mi hodně ulehčil. Potvrzuje
mi to nyní také praxe. Skutečně mám pocit, že jsem užitečná a věřím, že moje práce má smysl, když vidím sedmnáctiletého
kluka či holku, kteří si za námi přijdou popovídat místo toho, aby šli na diskotéku nebo se někde tajně opíjeli atd. Jsem ráda,
že toto zařízení existuje a já v něm mohu pracovat. 

Ludmila Chalupová, DiS. - kontaktní pracovník

Nejdražší je blízkost, tak proč platit za velké vzdálenosti?
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O projektu

Od července 2006 probíhá projekt K2 – zdolej svou horu. Jeho ukončení se předpokládá 31. května 2008, tedy realizuje
se plynule v průběhu celého roku 2007. Projekt se zabývá alternativními tresty, náplní je realizace resocializačních programů
a výkon obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných činností. Název projektů i programů je jménem známé
osmitisícovky velmi náročné  na výstup. Právě k hoře, která může a má být zdolána, lze přirovnat problémy, které se
některým mladistvým na prahu dospělosti nakupily. Program má mobilizovat vlastní odpovědnost, vůli a odhodlání opustit
rizikové trávení volného času, nevhodné přátele, vlastní nevhodné návyky a pokračovat dále na cestě životem lépe.

Cílovými skupinami jsou mladiství a mladí dospělí pachatelé trestné činnosti, zejména prvopachatelé. Do programu se však
může dobrovolně zařadit i mladistvý, který dosud neměl problémy se zákonem, ale má např. výchovné nebo rodinné
problémy, problém se školní docházkou, apod. Nejčastěji tak přichází do programu klienti na základě rozhodnutí soudu
nebo státního zastupitelství, doporučení okresních středisek Probační a mediační služby ČR a orgánů sociálně právní ochrany
dětí.

Program trvá zhruba 4 měsíce, obsahuje 11 dvouhodinových skupinových, tématicky zaměřených setkání, víkendovou akci
s zážitkovým programem a 4 hodinové individuální konzultace.

Projekt K2 – zdolej svou horu je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Zlínským krajem. Je podpořen v rámci Společného regionálního operačního programu a dotace je poskytována až do
výše 100% uznatelných nákladů. Do konce roku 2007 proběhlo a  bylo vyúčtováno 5 etap projektu. Závěrečná šestá etapa
pokryje posledních pět měsíců spadajících do roku 2008. 

Co se událo
Po celý rok probíhaly resocializační programy a v prostorách Centra Archa a přilehlé zahradě výkon obecně prospěšných
prací a veřejně prospěšných činností.

Počátek roku patřil dokončení první skupiny mladistvých, kterou vedla Miriam Hurtová. Z pěti účastníků dne 10. března
úspěšně dokončili pouze dva. K tomu, abychom program považovali a vyhodnotili jako úspěšně dokončený jsou definovány
dvě podmínky: 75% účasti na akcích v rámci programu a aktivní zapojení do dění skupiny.  Začali jsme si uvědomovat, že
pravidelná docházka a plnění povinností je pro naši cílovou skupinu velká obtíž. 

PROGRAM K2 – ZDOLEJ SVOU HORU
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V polovině března začala první skupina dospělých, kterou vedla Karla Daňová. Ze sedmi osob, které v počátku programu
motivovala k účasti pracovnice Probační a mediační služby dokončil program pouze jeden muž a to ten, který měl účast 
v programu nařízenou soudem. Motivace ostatních s příchodem jara slábla a občasné návštěvy ke splnění podmínek
nestačily. 

Druhá skupina mladistvých byla kromě těch, které doporučila Probační a  mediační služba nebo kterým účast uložil soud,
otevřena také návštěvníkům Centra Archa. V této skupině byl poprvé zařazen víkendový pobyt s outdoorovým programem,
který pro nás odborně a bezpečně zajistila firma Project outdoor z Olomouce. Skupina měla jedenáct členů, úspěšně
program na začátku července dokončilo 6 z nich. 

O prázdninách jsme se dotazovali akreditovaných poskytovatelů probačních programů na jejich zkušenosti. Zjistili jsme,
že s problémem naplňování skupin k předem vyhlášenému termínu zahájení se potýkají prakticky všude, skupiny jsou velmi
malé, nejčastěji okolo pěti účastníků. 

Pro další období jsme tedy učinili změny a s poskytovatelem dotace projednali další postup projektu. V podzimní měsíce
jsme nabídli možnost realizovat resocializační program v dalších třech okresních městech Zlínského kraje. Jednali jsme 
s pracovníky středisek PMS ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a  v Novém Jičíně. Postupně jsme se v těchto městech
účastnili multidisciplinárních týmů a s naší nabídkou seznamovali soudce, kurátory, policii, státní zástupce. Zájem o realizaci
programu byl velký a proto jsme posílili náš lektorský tým o dva externisty. Současně s jednáními o podobě budoucích
skupin v okolních okresech probíhala také jednání ve Vsetíně. V říjnu tak začala třetí skupina mladistvých o počtu sedmi
členů, která skončila až v roce 2008. V listopadu začala skupina v Uherském Hradišti se šesti účastníky. Pro tyto dvě skupiny
byla naplánována na závěr společná víkendová akce s outdoorovým programem. Další dvě skupiny mimo Vsetín a jedna
vsetínská jsou realizovány na jaře 2008. 

V roce 2007 tedy byla jedna skupina, která začala v r. 2006, dokončena, dvě proběhly celé a další dvě byly zahájeny. 
V průběhu roku 2007 se tedy ve všech pěti skupinách resocializačních programů účastnilo celkem 31 osob, úspěšně program
ještě v roce 2007 dokončilo 9 osob, ale dvě skupiny pokračovaly ještě v roce 2008. 

K tomuto výčtu můžeme konstatovat, že rozjezd projektu, budování vztahů s  pracovníky středisek Probační a mediační
služby, soudci  státními zástupci byl náročný. Jeví se, že pokud program není závazně uložen jako trest nebo výchovné
opatření, motivace mladistvých k pravidelné docházce je slabá a je příčinou neúspěchu. V případě dospělých je kontakt 
s probační službou před vynesením rozsudku zcela na aktivitě obžalovaného a nebývá častý. Rovněž jako trest účast 
v programu pro dospělé bude spíše nestandardním než běžným postupem. Proto jsme se zaměřili výhradně na mladistvé
a rozšířili cílovou skupinu na další mladé lidi, jejichž problémy dosud nejsou rám porušení zákona. Na spolupráci se
vsetínským střediskem PMS lze doložit, že teprve dlouhodobý vztah, dobré zkušenosti s programem a důvěra státní
zástupkyně ve schopnosti lektorů vedou k ukotvení resocialiazčního programu v systému a jeho využívání.

Po celý rok se zapojilo do údržbářských prací v Centru Archa v rámci alternativních trestů celkem devět mužů, úspěšně trest
odpykalo nebo výchovné opatření vykonalo  sedm z nich, dva muži pokračují v roce 2008. Celkem tak bylo v roce 2007
ve prospěch občanského sdružení NA CESTĚ těmito muži odpracováno 618 hodin.
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Ohlasy

V souvislosti s ukončením dalšího běhu programu K2 - Zdolej svou horu v centru Archa ve Vsetíně si dovolujeme zhodnotit
reakce účastníků a vaše úsilí. Probační a mediační služba ČR, středisko Vsetín navázala spolupráci s Centrem Archa již 
roce 2005 a po celou dobu se komunikace a postupné prohlubování spolupráce stalo nedílnou součástí práce pracovníků
a specialistů střediska. Mladiství, kteří se podrobili ve volném čase programu, realizovaného vaším zařízením, měli možnost
účastnit se sociálního výcviku,  posílit dovednosti, získat znalosti, rozvinout osobnost a právní povědomí včetně vámi
poskytovaného poradenství.
Reakce účastníků v následných konzultacích v našem středisku byly pozitivní,  dobré reakce byly i u rodičů, státních zástupců,
soudců,  kurátorů a sociálních pracovníků. 
Zřejmý je i preventivní záměr programu a vaší činnosti po celou dobu dosavadní spolupráce. Dopad na chování mladistvých
účastníků programu K2 - Zdolej svou horu  je patrný u těchto mladých lidí ve zlepšených osobních postojích a přístupu k
řešení jejich problémů a je úměrný k individuální  vyzrálosti a vlastnostem zúčastněných.

Vysoce hodnotíme i možnost výkonu výchovné povinnosti – společensky prospěšné činnosti v souladu se zákonem 
č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže i zajištění místa výkonu
u osob mladistvých i osob blízkých věku mladistvých u trestu obecně prospěšných prací v souladu s trestním zákonem 
i řádem a již zmíněným zákonem č. 218/2003 Sb.

Mgr. Martina Krajíčková, Mgr. Marek Hromada - Probační a mediační služba ČR

Na ty největší vrcholy se vyškrábeme jenom díky tomu, že nás tlačí čas.
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V polovině července byl zahájen nový projekt Cesty k rozvoji. Jeho účelem je posílení kapacity Občanského sdružení NA
CESTĚ jako poskytovatele kvalitních sociálních služeb a jeho příprava na čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU v
následujícím programovacím období. Dále je zaměřen na zlepšení finančního řízení a probíhá mezi vstupním a výstupním
auditem účetnictví. Právě vstupní audit, který se týkal účetnictví, správy dotací a grantů a řízení neziskové organizace v létech
2005 a 2006 měl odhalit nedostatky, k jejichž odstranění je vyměřen čas do skončení projektu. Tento projet je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Grant činí 100% uznatelných
nákladů a je poskytován prostřednictvím Nadace Rozvoje občanské společnosti v rámci Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů. Projekt trvá 11 měsíců, ke konci roku 2007 byl tedy v polovině realizace.

Klíčovou roli v tomto typu projektů hraje finanční manažer, který je odpovědný nejen za řádné vyúčtování tohoto projektu,
ale také za finanční řízení účetní jednotky a řádné vedení účetnictví. Tuto roli koná na DPČ Karla Daňová. Vyúčtováním 
a administrativní práci na projektu vykonává asistentka projektu, kterou je nová pracovnice Eva Čalová. Ředitelka Miriam
Hurtová v rámci projektu spolu s kontaktními pracovnicemi Centra Archa dokončuje práce nad standardy kvality sociální
služby v nízkoprahovém zařízení pro mládež. 

Zahájení projektu představovalo výběr asistentky projektu, drobné stavební úpravy v suterénu budovy a nákupy vybavení
kanceláře. Dále pak nastavení pravidel pro řízení projektu. 
Na podzim proběhl vstupní audit, který vytýčil hlavní směry rozvoje.  Následovaly práce na účetní směrnici, ocenění majetku
na doporučení auditora, popis a metodika  rozúčtování energií, odpisů, pohonných hmot apod. 
Hlavní práce probíhaly nad standardy kvality, které jsou pro poskytovatele sociálních služeb ze zákona závazné. Zařízení
navštívil poradce ze střešní organizace ČAS (Česká asociace streetwork). Ke standardům se také tři pracovnice v rámci
projektu účastnily podnětných školení. Práce pokračují i v roce 2008.

Další školení zaměstnanců se týkala projektového  finančního řízení a finanční manažerky a asistentky. Práce na směrnicích
nebyly do konce roku dokončeny a pokračují plynule v roce 2008. První polovina projektu probíhající v roce 2007 byla
úspěšně a beze ztráty vyúčtována.

Ing. Karla Daňová – finanční manažer 

CESTY K ROZVOJI
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ROZCESTNÍKY

Na začátku července 2007 byl zahájen další projekt, který řešil především posílení a rozvoj křesťanské dimenze naší práce.
Našim záměrem bylo oddělit činnost jednoho pracovníka od poskytování sociálních služeb dle typologie dané zákonem
108/2006 a získat tak možnosti k tomu, abychom mohli udržovat kontakty i s těmi jednotlivci, kteří již nespadají do cílové
skupiny, ale máme za to, že je potřebné s nimi neztrácet kontakt, podporovat je a pomáhat jim i když už nejsou uživateli
služby.

Projekt s názvem Rozcestníky a žádost o dotaci na mzdu pro jednoho zaměstnance byl podán na Nadaci Mezinárodní
potřeby a ve stejném čase byli osloveni mnozí jednotlivci, zda by mohli a chtěli podporovat po dobu jednoho roku tento
záměr.

Pro práci jsme vydělili jednoho pracovníka - Lubomíra Čalu na plný úvazek. Tento pracovník začal pracovat ve funkci
animátora (v překladu ten, který povzbuzuje). Navazoval vztahy s novými návštěvníky, účastnil se přípravy všech programů
a víkendových pobytů i zážitkových her, ale také vedl korespondenci s lidmi ve výkonu trestu a setkával se s těmi, kteří již
nespadají do cílové skupiny, tedy s lidmi staršími 26 let.

Původním záměrem bylo, aby se tento člověk mnohem více pohyboval mezi lidmi na ulici, ale to se nám v roce 2007
nepodařilo uskutečnit tak, jak jsme si představovali. V každém případě spolu se záměrem tohoto projektu Lubomír Čala
povzbuzoval mladé lidi a podporoval je v dobrých rozhodnutích, sdílel ochotně na požádání své zkušenosti, názory 
i postoje. Mimo tuto práci byl velkou pomocí i při nečekaných opravách a havarijních situacích, tedy činnostech, které se
netýkaly práce s lidmi, ale bylo nezbytně nutné je provést.
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rozvaha

AKTIVA k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007

Dlouhodobý majetek celkem 0 3 427 573
- dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
- dlouhodobý hmotný majetek 0 3 440 530
- dlouhodobý finanční majetek 0 0
- oprávky k dlouhodobému majetku 0 -12 957
Krátkodobý majetek celkem
- zásoby 11 743 15 173
- pohledávky 49 525 107 121
- finanční majetek 319 908 404 448
- jiná aktiva 223 729 576 413
AKTIVA CELKEM 604 905 4 530 728

PASIVA k 1. 1. 2007 k 31. 12. 2007

Vlastní zdroje celkem
- vlastní jmění 165 854 3 720 118
- výsledek hospodaření celkem 114 904 -48 110
Cizí zdroje celkem
- závazky 323 457 524 728
- rezervy 0 0
- jiná pasiva 690 339 992
PASIVA CELKEM 604 905 4 530 728

FINAČNÍ  ZPRÁVA

16
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Komentář k rozvaze:

• V průběhu roku 2007 došlo k ocenění dlouhodobého majetku – budovy, v níž Občanské sdružení NA CESTĚ sídlí 
a provozuje nízkoprahové zařízení pro mládež Centrum Archa a také přilehlé zahrady. Tyto nemovitosti sdružení 
vlastní nazákladě darovací smlouvy.

• Zásoby se týkají pouze zboží nealkoholového baru, u jiného  materiálu se zásoby neevidují.
• Pohledávky představují zaplacené zálohy a pohledávku u Union banky.
• Finanční majetek zahrnuje zůstatky tří bankovních účtů  (provozního a dvou speciálních, projektových) 

a konečné stavy pokladen
• Jiná aktiva představují ve výsledovce dohadnou položkou zaúčtovanou, dosud však neschválenou  nevyplacenou

dotaci část za 5.etapu projektu K2 – zdolej svou horu a již zaplacené pojistné za část roku 2008.
• Vlastní jmění je převod kladných hospodářských výsledků let 2002 – 2004 při přechodu na podvojné účetnictví 

ve stavu k 1.1. 2007 a tuto částku povýšenou o hodnotu nemovitého majetku na konci roku.
• Výsledek hospodaření je ztráta ve výši 48 110 Kč. Z toho činí 12 957 Kč odpisy. 
• Závazky – půjčka Města Vsetín na předfinancování projektu K2 – zdolej svou horu a úrok příslušející za rok 2007.
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Výsledovka po projektech

NÁKLADY

Spotřeba materiálů a energií 555 768
Drobný materiál a nákupy 142 663
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 244 400
Prodané zboží 52 267
Energie 116 438
Služby 452 555
Opravy a udržování 184 961
Cestovné 14 647
Telefon a poštovné 62 718
Propagace 26 351
Vzdělávání, supervize 28 937
Nájemné 20 292
Ostatní služby 114 649
Osobní náklady 1 400 982
Hrubé mzdy (HPP) 855 884
Dohody o pracovní činnosti 148 170 
Dohody o provedení práce 45 610
Odvody na soc.a  zdrav. pojištění 351 318
Daně a poplatky 47 344
Zákonné pojištění 5 475
Pojištění budov, majetku, osob 16 873  
Poplatky vč. bankovních 24 996
Odpisy 12 957
NÁKLADY  CELKEM: 2 469 606

61 003
641

0
52 267
8 095

93
0

93
0
0
0
0
0

18 248
13 516

0
0

4 732
0
0
0
0

1 166
80 510

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86 405
64 003

0
0

22 402
0
0
0
0
0

86 405 

67 632
9 559

56 746
0

1 327
100 746

37 867
7 492
1 207

0
22 037

0
32 143

106 098
45 463
26 460

9 000
25 175
2 072

0
0

2 072
173

276 721

171 586
63 025
92 229

0
16 332

89 794
16 631

3 548
21 331

8 724
200

8 300
31 060

583 530
308 465
110 520

18 000
146 545
15 714

515
0

15 199
2 289

862 913

255 547
69 438
95 425

0
90 684

261 922
130 463

3 514
40 180
17 627

6 700
11 992
51 446

606 701
424 437
11 190
18 610

152 464
29 558

4 960
16 873

7 725
9 329

1 163 057

Centrum Archa K2-zdolej Cesty Rozcestníky Bar Celkem
svou horu k rozvoji
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VÝNOSY

Centrum Archa K2-zdolej Cesty Rozcestníky Bar Celkem

Tržby 69 862
Platby klientů 4 911
Tržby za zboží 63 456
Ostatní tržby 1 495
Dotace a granty 2 179 324
MPSV ČR 560 000
MŠMT ČR 170 000
Zlínský kraj 256 405
Město Vsetín 156 000
Evropský sociální fond 676 036
MMR ČR 84 505
NROS globální grant 276 378
Dary 167 623
Dary právnických osob- firem 36 173
Dary fyzických osob 131 450
Ostatní výnosy 4 688
Přijaté úroky 1 188
Přijaté členské příspěvky 3 500
VÝNOSY  CELKEM 2 421 497

Hospodářský výsledek -48 109

63 456
0

63 456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63 456

-17 054

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86 025
25 125
60 900

0
0
0

86 025

-380

0
0
0
0

276 378

276 378
0
0
0

171
171

0
276 549

-172

0
0
0
0

845 046
0
0

84 505
0

676 036
84 5050

0
0
0
0

69
69
0

845 115

-17 798

6 406
4 911

0
1 495

1 057 900
560 000
170 000
171 900
156 000

0
0
0

81 59
11 048
70 550
4 448

948
3 500

1 150 352

-12 705

svou horu                    k rozvoji
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Komentář k výsledovce:

• Po celý rok probíhaly projekty Centrum Archa a K2 zdolej svou horu. Od 15. července do konce roku byl realizován
projekt Cesty k rozvoji (pokračuje od 15. června 2008). Od 1. července 2007 probíhal také projekt Rozcestníky. Projekty
jsou vedeny v účetnictví odděleně jako samostatná střediska.

• Samostatně je veden bar jako hospodářská činnost, sdružení má ŽL na hostinskou činnost. 
• Správu občanského sdružení NA CESTĚ zabezpečuje statutární zástupce a předseda občanského sdružení Ing. Tomáš

Hurta, který je od založení občanského sdružení až dosud dobrovolným pracovníkem a nepobírá za svou práci mzdu
ani žádnou odměnu. Práci vykonává z domova a na vlastní náklady. Náklady na správu občanského sdružení dále tvoří
do konce července polovina a od srpna čtvrtina mzdy ředitelky. Dále pak část nákladů na zpracování účetnictví právnické
osoby, které se netýkají vyúčtování jednotlivých projektů  a to ve výši 10% z celkových nákladů za vedení účetnictví 
externí firmou. Náklady na správu právnické osoby tedy činí v roce 2007 103 318 Kč, což představuje 4% celkových
nákladů.

• Vyšší náklady na opravy v roce 2007 činí oprava kanalizace a elektroinstalace, které si vyžádaly porucha a zjištěné
nedostatky při revizi. V průběhu roku 2007 byla v suterénu také zprovozněna další malá kancelář a dílna byla přesunuta
do větší opravené místnosti. Spolu s rokem 2006 tak byly zprovozněny a jsou plně využívány všechny sklepní prostory
(klientská místnost, hudební dílna, kancelář, údržbářská dílna)

• Dary občanskému sdružení jsou užity dle vymezení v darovacích smlouvách a to v roce 2007 pro realizaci projektu
Centrum Archa a Rozcestníky.

• Uznatelné náklady projektu K2 – zdolej svou horu  jsou ze 100% hrazeny z dotace poskytnuté na projekt v rámci opatření
3.2. ze Společného regionálního operačního programu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. 

• Do konce roku 2007 byly na projekt K2 – zdolej svou horu vyúčtovány, schváleny a vyplaceny dotace za jeden měsíc
2. etapy, třetí a čtvrtou etapu a to ve výši 556 902 Kč, rozdíl do částky 845 046 Kč uvedené ve výsledovce tvoří náklady
páté etapy, která byla vyúčtována do konce měsíce ledna 2008 a je zaúčtována jako dohadná položka, přestože dosud
nebyla schválena a vyplacena v hotovosti.

• Téměř celá ztráta projektu Centrum Archa je tvořena neuznatelnými odpisy, o kterých však od roku 2007 účtujeme.
• Ztrátu projektu K2 činí odpisy a roční úrok z půjčky, které jsou neuznatelnými náklady, a korekce provedená při

vyúčtování poskytovatelem dotace, která činí v roce 2007 pouze 3 542 Kč, což je při nárocích kladených na vyúčtování
dotace úspěch.

• Ztráta baru (sloupec ostatní) je způsobena jednak zaúčtováním části energií a odpisů na toto účetní středisko, jednak
menší návštěvností v letních měsících způsobenou zejména četnými opravami.

• Ztráta roku 2007 je kryta kladnými hospodářskými výsledky uplynulých let.
• Financování projektu K2 – zdolej svou horu probíhá z půjčky Města Vsetín, kterou k 31.12.2007 čerpáme ve výši 

300 000 Kč. Dotace je totiž poskytována zpětně vždy až na základě vyúčtování etap.

VZ07 ctverec:Sestava 1  6/6/08  9:10 AM  Stránka 20



Výroční zpráva 2007 21

SKLADBA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Kontrola účetnictví
Občanské sdružení NA CESTĚ nemá revizora. Účetnictví za rok 2007 však prověřil auditor Ing. Eduard Kepák 
a to v rámci projektu Cesty k rozvoji. Zde uvádíme závěrečný výrok auditora:

Roční účetní závěrka Občanského sdružení Na cestě k 31.12.2007 ve všech podstatných aspektech podává věrný 
a poctivý obraz o majetku, závazcích, vlastním kapitálu,finanční situaci a nákladech, výnosech a výsledku hospodaření
za r. 2007 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Náklady Výnosy

Náklady dle projektů

Služby: 452 555
19%

Osobní náklady: 1 499 982
57%

Daně, poplatky, odpisy: 60 301
2%

Spotřeba materiálů energií: 555 768
22%

Tržby: 69 862
3%

Dotace: 2 179 324
90%

Dary a ostatní: 167 623
7%

Centrum Archa: 1 163 057
47%

K2 – zdolej svou horu: 862 913
35%

Cesty k rozvoji: 276 721
1%

Rozcestníky: 86 405
4%

Bar: 80 510
3%
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PODĚKOVÁNÍ

Již v samém úvodu jsme vyjádřili díky všem, kteří se na celé této práci podíleli. Finanční, praktická, odborná 
i duchovní pomoc je pro nás nezbytná. Z tohoto důvodu i v letošním roce věnujeme tuto poslední stranu poděkování.

Za finanční podporu:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR
Evropskému sociálnímu fondu
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
Nadaci Rozvoje občanské společnosti
Zlínskému kraji
Městu Vsetín
Církev Bratrská Vsetín
Církev Bratrská Zlín
Trend Gastronomie
ADK Vsetín, s.r.o.
LESKO – velkoobchod nápojů s.r.o.
Děkujeme i všem ostatním jednotlivým dárcům, jejichž podpora nám pomáhá uskutečňovat tento záměr.

Také děkujeme dobrovolníkům:
Honzovi Bláhovi za jeho pravidelnou docházku do Archy na volnočasové aktivity i za pomoc 
při fotbálku a víkendových akcích.

Jitce Novosadové za trvalou podporu a pomoc při všech víkendových akcích, zážitkových hrách. 
Díky za spoustu hezkých fotek, za nápady a kreativitu.

Martinovi Slováčkovi za pomoc při všech problémech s technikou. 
Za to že nejen poradil,ale taky občas něco zprovoznil.

Láďovi Martinkovi za stálou pomoc při opravách a drobných úpravách v domě.

Michalovi  Kučerovi za ochotu trávit téměř každou sobotu dvě hodiny v tělocvičně.

Marianovi Hábovi a Růženě Kijonkové za trvalé a celoroční „pečování“ o zahradu.
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Všichni ostatní, kteří zde nebyli jmenováni ať prominou, ale byl by to dlouhý výčet 
a možná bychom na někoho zapomněli. 

Proto všem, kterých se to týká: 

Děkujeme, že jste pomohli „hlavou“ i „rukama“, poradili, podpořili, opravili, napekli, pomohli s úklidem 
nebo zastoupili ty, kteří zrovna nemohli.
Děkujeme také všem, kteří tuto práci podpořili třeba „jen“ svým zájmem a v neposlední řadě také mnoha dalším, 
kteří jste se za nás modlili.

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
(Bible)
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