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„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.“
Bible (Žalm 127:1)

Vážení přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,

možná jste si při prvním pohledu na tuto výroční zprávu všimli, že jsme náš původní název Občanské sdružení NA 
CESTĚ změnili na nový – NA CESTĚ, z. s. Museli jsme vyhovět požadavkům nového občanského zákoníku a celou tuto 
záležitost, která s sebou přinesla i úpravu stanov, jsme s ostatními členy výboru připravovali v závěru roku 2014. Ale 
abych nezačínal od konce…

Na začátku roku jsme se velmi pečlivě připravovali na naši první benefiční akci. Jednalo se o autorské divadelní před-
stavení Cesty srdce, které společně nacvičili zaměstnanci a uživatelé Archy. Dle reakcí diváků měla tato akce velký 
úspěch. 

V půlce roku jsme oslavili 10. výročí otevření Archy a spolu s našimi uživateli a příznivci zavzpomínali, jaké to bylo 
tehdy, když jsme začínali… 

Tak jako minulých 9 let, i v tomto roce jsme pracovali na naší hlavní službě, Centru Archa, což je nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež. Také jsme pokračovali v projektu Křižovatky – přednášky na školách. Nově jsme otevřeli službu 
následné péče s názvem Mosty, skrze kterou jsme začali pomáhat osobám závislým na alkoholu a drogách.

S pomocí projektu Cesty k rozvoji jsme zrekonstruovali naši přípravnu občerstvení na moderní, krásně vybavenou ku-
chyň, která by měla být základem pro připravované sociální podnikání v oblasti rozvozu občerstvení.

výroční zpráva 2014
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V průběhu roku jsme v rámci setkávání výboru pracovali mimo jiné i na strategickém plánu naší organizace na násle-
dující roky a v závěru roku jsme chystali úpravu stanov a připravovali změnu názvu.

To byly jen některé významné milníky roku 2014. Mezi tím vším však bylo mnoho další práce, jako např. víkendové 
pobyty pro děti z pěstounských rodin či zážitkové hry, ale i té běžné každodenní práce s našimi uživateli.

Přestože jsme malá organizace, děláme mnoho užitečné a zajímavé práce právě díky našim obětavým zaměstnancům, 
dobrovolníkům a různým podporovatelům.

To, že působíme v oblasti práce s mládeží již 14 let, není vůbec samozřejmé. Proto chci poděkovat všem, kteří jakým-
koli způsobem přiložili ruku k dílu, pomohli finančně, radou nebo třeba jen prostým povzbuzením či modlitbou.

Díky vám všem, velmi si vážím toho, že jdete s námi. 

Ing. Tomáš Hurta, předseda výboru NA CESTĚ, z. s. 

výroční zpráva 2014
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Poslání
Posláním občanského sdružení je pomáhat mladým lidem aktivně a plnohodnotně využívat volný čas  
a napomáhat ke zdravému vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní a materiální. 

Údaje o organizaci
Název organizace: Občanské sdružení NA CESTĚ
IČ: 70640548
Vznik: 11. 9. 2000
Sídlo: Palackého 138, Vsetín
Telefon: 571 412 164 / 775 677 887
E-mail: centrumarcha@centrumarcha.cz
www.jsmenaceste.cz
Provozní bankovní účet: 183095056/0300
Dárcovský bankovní účet: 2400581157/2010

Zaměstnanci v roce 2014 (HPP/DPČ/DPP)
Mgr. Miriam Hurtová – ředitelka, vedoucí služeb NZDM, NP, soc. pracovník, socioterapeut
Ing. Karla Daňová – projektový manažer, finanční řízení, příprava investičních akcí
Petr Mikuš – pracovník v soc. službách NZDM, webmaster, správce sítě, grafické úpravy
Mgr. Ludmila Mácová – sociální pracovník NZDM, NP
Bc. Sandra Petrušková – sociální pracovník NZDM (do 30. 6.)
Mgr. Petra Kovářová – pedagogický pracovník, lektor preventivních programů (1. 3. – 21. 8.)

Rok 2014 byl rokem větších změn v organizaci, která po-
skytovala nepřetržitě po dobu deseti let jednu registrova-
nou sociální službu. V předcházejícím roce jsme jednali s 
místní samosprávou i představiteli Zlínského kraje a po 
delším hledání jsme k 1. 1. 2014 registrovali naši druhou 
sociální službu, o které se dočtete v samostatné kapitole. 
Kromě toho jsme také poprvé po deseti letech od ote-
vření „nízkoprahu“ posunuli dolní věkovou hranici našich 
návštěvníků, a to na 13 let.

výroční zpráva 2014
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Bc. Jakub Pohanka – pedagogický pracovník, pracovník v soc. službách (od 1. 10.)
Mgr. Miluše Fišerová – psycholog NP
Mgr. Karel Matocha – sociální pracovník NP
Bc. Petra Barbořáková – lektor prev. programů, soc. pracovník
Ing. Petr Pala – lektor prev. programů
Kamil Holzer – příprava a realizace zážitkových her
Rut Mikušová – úklid
Karolína Hurtová – administrativa
Lucie Hevyjánková – účetní (do 31. 3.)
Šárka Langová – kuchařka (1. 11. – 12. 12.)
Josef Robek – externí poradce
Petr Hanel – externí poradce
Klára Farníková – vystoupení na akci
Martin Podešva – vystoupení na akci

Dobrovolníci 
Růžena Kijonková – péče o zahradu
Martin Samuel Buchta – volnočasové aktivity v NZDM, pomoc při víkendových pobytech
Michal Skalka, Gabriela Hurtová, Jan Bláha, Karolína Hurtová, Kamil Holzer – secvičení divadla

výroční zpráva 2014
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Registrační číslo: 8709161
Sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
§ 62

Poslání
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa je poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, 
podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti.

Cíl
Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně a nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke zdravému vývoji 
osobnosti mladého člověka.

Dílčí 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

Počet uživatelů služby: 93
Individuální intervence: 843
Skupinové a interdisciplinární intervence: 47
Počet kontaktů: 2 365
Forma služby: ambulantní
Kapacita: 30 osob

výroční zpráva 2014
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Cílová skupina
Služba je určena mladému člověku ve věku 13 až 26 let žijícímu ve Vsetíně a blízkém okolí, u kterého je naplněna 
alespoň jedna z níže uvedených skutečností:

• vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem ohrožen (ohrožení zejména v důsledku zneužívání návyko-
vých látek, konfliktu se zákonem a špatně nebo nedostatečně fungujících rodinných a sociálních vztahů)

• ocitá se v obtížných životních situacích, které ohrožují jeho vztahy, zdraví nebo uplatnění ve společnosti
• hledá prostor pro trávení svého volného času
• hledá prostor pro realizaci vlastních aktivit

Pořádané akce 
17. 1.  Cesty srdce, benefiční vystoupení
23. 1.  Zahájení Archa Cupu (celoroční turnaj)
7. 6.  Archa na 10. vlně
21.–31. 7. Prázdninová Archa v teepee
21.–22. 11. Kukačka v papučích (filmový maraton)
4. 12.  Smažákový den
18. 12.  Ukončení Archa Cupu (celoroční turnaj)
19. 12.  Párty na palubě lodi

Provozní doba
PO 16:00–21:00
ÚT 16:00–21:00
ST  16:00–21:00
ČT  16:00–21:00

Během roku nám zařízením prošlo více než 190 mladých 
lidí, z nichž někteří byli uživateli služby a jiní se účastnili 
jen některé z pořádaných akcí nebo se přišli do „nízko-
prahu“ jednorázově poradit či požádat o pomoc. 

výroční zpráva 2014
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V tomto roce se osvědčilo fungování hudební zkušebny Sklep, kterou jsme 
uvedli do provozu na konci roku 2013. Tato nová možnost využití volného času 
našich návštěvníků a hlavně chuť něco tvořit nás inspirovaly k nápadu pre-
zentovat, co se mladí lidé naučili. Naše projektová manažerka nás povzbudila  
k uspořádání první benefice, která by představila naši dlouholetou činnost širší 
veřejnosti. 

V letních měsících roku 2013 probíhaly první diskuze o tom, jak by mohla 
celá akce vypadat. Zde padl také nápad uspořádat benefici netradičně a místo 
pozvání profesionálních hudebníků či jiných umělců vytvořit něco vlastního. 
Smyslem bylo zapojit do tvořivé práce také naše návštěvníky. Odtud už byl 
jen malý krůček k tomu, abychom se nadchli pro myšlenku uspořádat pro nás 
neobvyklý divadelní pokus.

Když se podíváme nazpět, tak musíme říci, že jsme uskutečnili téměř nemožné. 
Během čtyř měsíců jsme napsali divadelní hru s názvem Cesty srdce, obsadili 
role, vytvořili kapelu, nacvičili divadlo i písně, ušili kostýmy, vytvořili kulisy  
a 17. ledna 2014 uspořádali naše historicky první benefiční vystoupení v pro-
storách Vsetínského zámku. I když se celá příprava neobešla bez vypjatých 
stresových situací, které bychom radši vyměnili za klid doma na gauči, všichni 
aktéři se shodli na tom, že to byla za poslední dobu nejlepší akce. Mladí lidé 
mohli zažít pocit úspěchu a veřejného ocenění. To pro některé bylo možná 

poprvé v životě. Moc dobré bylo i to, že se do celé práce zapojili klienti, pracovníci, dobrovolníci, ale i lidé, kteří nám 
dosud třeba jen fandili na dálku.

výroční zpráva 2014
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Naše úspěšná premiéra měla i své nečekané pokračování, protože si naší práce všiml dlouholetý režisér Divadla v Li-
dovém domě Pavel Reiman. Ten nám při přípravě dalšího pravidelného ročníku Divadelního Vsetína nabídl, abychom 
vystoupení představili jako malý autorský divadelní projekt. A tak jsme s naším divadlem–nedivadlem vystoupili po-
druhé, tentokrát v březnu 2014 v Lidovém domě.
Jelikož tato nabídka nebyla poslední a mladé lidi to bavilo a inspirovalo, rozhodli jsme se otevřít v Arše divadelní dílnu. 
K naší radosti jsme pro její fungování získali ke spolupráci herce a režiséra Petra Filgase. Ten se rozhodl, že s partou 
mladých lidí, kteří nemají s divadlem žádné zkušenosti, nacvičí další menší 
vystoupení. To jsme pak v rámci Posledního dne v roce 2014 na „lodi“ před-
stavili pozvaným návštěvníkům, rodičům a kamarádům. Věříme, že to je jen 
začátek a že se opět odvážíme napsat a secvičit nějaké delší představení, 
kterým bychom udělali radost podporovatelům, příznivcům, pozvaným přá-
telům, ale i sami sobě.
„Když jsem poprvé uviděl divadlo z dílny Archy, představení Cesty srdce na 
přehlídce Divadelní Vsetín, natolik mě zaujalo, že jsem jim okamžitě nabíd-
nul spolupráci. Šlo o to, že to nebylo stoprocentní, vybroušené představení 
s ambicí postupu do celostátního kola, ale představení s otevřeným srdcem, 
opravdovým hraním bez hereckých manýrů a s čistou duší. Samozřejmě, že 
tam byly i chyby, ale to k tomu patří.
Asi po měsíci jsme si dali schůzku s paní Hurtovou a spolupráce byla na světě. Napsal jsem a nazkoušel čtyři minipříbě-
hy, které jsme předvedli při ukončení roku 2014 v Arše. Myslím, že se to divákům líbilo a spokojeni byli i samotní aktéři.
Pokud mám mluvit za sebe, tak se mi spolupráce s Archou velmi líbí, jsme domluveni na dalších aktivitách a já jsem 
rád, že zde mohu využít své divadelní zkušenosti.“            Petr Filgas, režisér
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Cesty srdce – netradiční benefiční představení
S příchodem Karly Daňové do organizace jsme oživili myšlenku 
uspořádat benefiční představení, při němž bychom přiblížili naši 
práci, vešli více do povědomí a získali nové dárce. Po společné 
diskuzi jsme se rozhodli zrealizovat malé divadelní představení, 
které by potěšilo diváky a přineslo zábavu i užitek těm, kteří se do 
něj zapojí. Shodli jsme se na tom, že bychom chtěli vytvořit něco 
vlastního, takže následovala úvaha, s čím bychom vlastně mohli 
vystoupit. Když jsem viděla jednotlivé návštěvníky a představila 
si, jak se učí zpaměti texty, bylo mi jasné, že nemůžeme vymýšlet 
nic obtížného. Zvlášť když jsme ještě v té době neměli mezi sebou 
žádného zkušeného divadelníka, který by nás vedl… A tak se jedno-
ho zářijového dne zrodila myšlenka, že se pokusím napsat scénář, 
který by byl ušitý na míru těm, kteří by měli vystupovat. Oslovila 
jsem jednotlivé uživatele, zaměstnance a další lidi, o kterých jsem 
věděla, že jsou to schopní hudebníci nebo mají vlastní zkušenosti  
s amatérským divadlem.
Pak jsem sedla a napsala „Cesty srdce“ s podtitulem „neobyčejné příběhy obyčejných lidí“. Ne, nebylo to tak jednodu-
ché, jak by to mohlo z předcházející věty vypadat, ale co je v životě jednoduché? Ani život sám. Ale jelikož přišel nápad 
inspirovaný Citadelou Antoina de Saint-Exupéryho, vznikl celý scénář poměrně brzy. Náměty na příběhy jednotlivých 
postav jsem čerpala z osudů lidí, se kterými jsem se během fungování Archy potkala.
Nakonec se do celé práce zapojili všichni zaměstnanci, někteří uživatelé i dobrovolníci. Někteří hráli, šili kostýmy  

výroční zpráva 2014
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a stavěli kulisy, další zvučili, osvětlovali a jiní zajišťovali veškerou agendu okolo, tedy občerstvení, prezentaci  
a organizaci celé benefiční akce.
Když se podívám nazpět, musím říci, že všichni do jednoho byli úžasní. Bez vzájemné spolupráce, nadšení a na-
sazení i pomoci v nejrůznějších směrech by nevznikla ani část toho, co se nám podařilo. Ještě jednou vám všem  
i prostřednictvím této výroční zprávy DĚKUJI.

 Mgr. Miriam Hurtová, ředitelka 

výroční zpráva 2014
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Archa na desáté vlně
V červnu 2014 tomu bylo právě 10 let, co otevřela Archa své dveře prvním návštěvníkům, a to byl dobrý důvod  
k oslavě. Připravili jsme pouliční výstavu fotografií z naší činnosti a v centru Vsetína, na terase domu kultury, také akci 
s názvem Archa na desáté vlně.
Pestrý program zahájila mixovaná hudba našich dýdžejů s adrenalinovou ukázkou cyklotrialu a sebeobrany. Největší-
mu zájmu se těšila soutěž v páce pod vedením mistra republiky pana Dupkaly. Opravdu zajímavé finále, ve kterém se 
utkal svalnatý Rom s městským policistou, vyvolalo velké vzrušení. V rámci programu se ukázala také hudební skupina 
Fchill, složená z návštěvníků Archy, a finále patřilo Shape The Cat, jejíž muzikanti již v minulosti v Arše vícekrát vystu-
povali. Došlo i na skvělý narozeninový dort ve tvaru Archy. Na marcipánové kostičce si pak každý z návštěvníků mohl 
vzít na památku symbolicky jedno zvíře. Závěr akce patřil skvělé ohňové show. Po celou dobu akce teklo pivo proudem, 
pochopitelně nealkoholické, a vesele se na terase grilovalo. Při oslavě se zde setkali bývalí a současní návštěvníci Archy 
s dárci, přáteli a zástupci města Vsetín. Byla to příjemná akce.

výroční zpráva 2014
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Archa na desáté vlně byla první akcí, jejíž organizaci jsem měla na 
starosti. Jak už to tak bývá, těsně před akcí, v sobotu dopoledne, 
jsem si vzpomněla, že mi cosi chybí, taková drobnost – zavírací 
špendlíky na uchycení visaček pro pořadatele. Vypravila jsem se je 
pořídit do města. Cestou jsem se zastavila se známou, abych ji na 
akci pozvala.
„A kde se to koná?“ zeptala se. 
„Tady pod schodištěm domu kultury,“ mávla jsem rukou za sebe.
„Myslíš tam, kde jsou ty bagry?“
Konečně jsem se otočila a uviděla tu spoušť. Místo, kde mělo být 
odpoledne hlediště, skutečně brázdily dva bagry a nakládaly na 
tatry staré dlaždice.

„To nemůže být pravda!“
Ale pravda to byla, navíc stavební firma mínila pracovat do večerních hodin  
a neskončit dříve, než bude vše rozebráno. Zázrakem se mi podařilo vysto-
povat tu správnou osobu, která byla kompetentní akci přibrzdit, a ještě navíc 
jsem potkala na staveništi stejně rozrušenou pracovnici domu kultury. Spo-
lečně jsme daly dohromady náhradní řešení a ona vydala potřebné pokyny 
svým zaměstnancům. Akce se sice konala téměř na staveništi, ale hlavní je, 
že se vůbec konala. Za těmi špendlíky v sobotu ráno vidím laskavou ruku 
Toho, kdo nás dobře vodí a chce nám pomáhat.“

Ing. Karla Daňová, projektový manažer

výroční zpráva 2014
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Registrační číslo: 8975321
Sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – služby následné péče, § 64

Poslání
Posláním služeb následné péče Mosty je poskytnout osobám dříve závislým na návykových látkách, které absolvovaly 
pobytovou nebo ambulantní léčbu závislosti nebo se rozhodly abstinovat, bezpečné prostředí, chráněný prostor a pod-
poru při jejich abstinenci a návratu do běžného života prostřednictvím skupinové a individuální práce.

Cíl
Poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách tak, aby se zlepšila kvalita jejich života.

Provozní doba
PO 12:00–20:00
ÚT 10:00–18:00
ST   8:00–20:00
ČT 10:00–18:00
PÁ   8:00–12:00

Cílová skupina
Osoby ve věku od 15 do 50 let závislé na návyko-
vých látkách, které absolvovaly léčení své závis-
losti v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo am-
bulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční 
pobyt v terapeutické komunitě. Dále též pro oso-
by, které se aktuálně podrobují ambulantní léčbě 
nebo se rozhodly samy abstinovat.

výroční zpráva 2014
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Rozjezd nové služby byl spojen s mnoha obtížemi a byl velmi pozvolný. Velká 
část práce byla věnována kontaktování možných spolupracujících organizací  
a odborníků, ať už se jednalo o psychiatry, psychology, obvodní lékaře nebo 
jiné sociální služby. Kontaktovali jsme také oddělení, která se věnují léčbě zá-
vislostí, v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a v Opavě. Jelikož jsme zaplnili 
místo v poskytování služeb následné péče po jiné neziskové organizaci, která 
má s touto prací dlouholeté zkušenosti v jiném regionu, nebylo jednoduché 
proniknout do podvědomí odborníků i širší veřejnosti. Po prvním roce fungování 
musíme konstatovat, že se nám to ještě nedaří tak, jak bychom si přáli, ale 
víme, že každý rozjezd má svá úskalí. Pevně doufáme, že se situace v dalších 
letech bude zlepšovat. Už i proto, že jsme přesvědčeni o potřebnosti této služ-
by v našem městě a okolí.

Počet uživatelů služby: 10
Počet individuálních intervencí: 136
Počet skupinových a interdisciplinárních intervencí: 17
Počet kontaktů: 178
Forma služby: ambulantní
Kapacita: 1 osoba (V případě skupinové práce je maximální kapacita 10 
klientů v jeden okamžik.)

výroční zpráva 2014
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Primární preventivní programy pro školy poskytované formou interaktivních přednášek. Program dle zvo-
leného tématu je koncipován na 2 vyučovací hodiny. 

Cíl
Cílem nabízených programů je zprostředkovat osloveným žákům a studentům znalosti a dovednosti, které budou 
schopni využít a uplatnit při svých pozdějších postojích k nabízeným skutečnostem tak, aby omezili riziko vzniku nebo 
rozvoj sociálně nežádoucího chování.

Dílčí cíle
• podpora zdravého životního stylu
• posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku a tlaku vrstevnické skupiny
• zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času

Cílová skupina
žáci 2. stupně ZŠ
studenti 1. a 2. ročníků SŠ

Spolupracující školy
Základní školy: Luh, Trávníky, Jablůnka, Nový Hrozenkov, Liptál, Horní Lideč, Hovězí
Střední školy: Masarykovo Gymnázium Vsetín, SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Počet přednášek: 35
Počet spolupracujících škol: 8
Počet oslovených žáků: 679

výroční zpráva 2014
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Témata přednášek
šikana, alkohol, nikotin, závislost, komunikace, role muže a ženy, prevence HIV/AIDS

Je tomu sedm let, co jsme se rozhodli reagovat na výzvu některých škol a jejich metodiků primární prevence a začali 
jsme pořádat přednášky. Nejprve jen pozvolna pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a naše první témata se věnovala 
drogové problematice. O rok později jsme napsali první projekt a od roku 2009 jsme naši aktivitu v této oblasti na-
zvali Křižovatky. To proto, že každé dítě a mladý člověk se ocitá mnohokrát na pomyslné křižovatce, kde se rozho-
duje, kterým směrem se vydat. Cest je mnoho a rozhodnutí nejsou jednoduchá: Kouřit - nekouřit, vzít si nabízenou  
drogu - nevzít, vyspat se s tím klukem - nevyspat, přidat se na stranu agresora - nepřidat… Prostřednictvím interak-
tivních programů se naši lektoři snaží posílit pozitivní vzorce chování, vyvolat diskuzi na aktuální témata nebo pomoci 
změnit smýšlení jednotlivce či celé skupiny.
Rok 2014 byl v této oblasti rokem neustálých změn, což nebylo vždy pro danou práci jednoduché. Pozitivní pro žáky 
i učitele byl fakt, že jsme se rozhodli poskytovat přednášky zdarma. Náročnější byla změna lektorů v průběhu roku, 
kdy se během jednoho roku vystřídali celkem tři lektoři. Ale i přes tyto změny jsme byli schopni uspět v konkurenci  
a o nabízené programy je stále zájem.
„V Arše v programu Křižovatky jsem začala pracovat v závěru roku 2014. Nastoupila jsem v říjnu a první přednášky 
proběhly v listopadu. Práci jsem přebírala po Petře Kovářové a velkou pomocí mi v začátcích byly podklady přednášek, 
metodiky, interaktivní materiál, nápady a zkušenosti, které mi Petra předala. 
Měla jsem představu, že žáci budou z přednášek nadšení a budou je bavit, protože je mají místo vyučování. To ovšem 
nebyla tak úplně pravda. Zjistila jsem, že je nutné, abych byla řádně připravena a do výuky zařadila spoustu interak-
tivních prvků, jako jsou skupinové práce, soutěže, videa, videoklipy, diskuze a další. Mojí snahou bylo zaujmout žáky 
a zábavnou formou jim předat klíčové myšlenky daného tématu. Snažila jsem se s nimi také navázat vztah a pozvat 
je do Archy, což bylo efektivnější v případě, že jsem v dané třídě měla přednášku opakovaně.

výroční zpráva 2014
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Práce preventivních přednášek na školách mi připadá velmi smysluplná. V dnešní době, kdy jsou dospívající ovlivňo-
váni a určováni především médii a společností, kde je kladen důraz na sobecké prosazení sebe sama a nezodpovědné 
užívání si života, vidím preventivní programy založené na křesťanských hodnotách jako velmi užitečné. Možná se jedná 
o první impuls k tomu, aby se mladí lidé začali dívat na otázky, které si kladou, z jiného úhlu pohledu. Velkým povzbu-
zením pro mě bylo, když program žáky oslovil, přišli mi poděkovat nebo pak se mnou i o přestávce diskutovali nad 
tématem a byl z jejich strany vidět zájem. Jsem vděčná, že jsem do této práce mohla být v minulém roce zapojená.“ 

Bc. Petra Barbořáková, lektor preventivních programů

výroční zpráva 2014
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Po roční intenzivnější spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany dětí ve Vsetíně jsme i v tomto roce 
pokračovali v nabízení programů pěstounským rodinám, přesněji řečeno jejich dětem ve věku 15–18 let.
Celkem jsme uskutečnili čtyři víkendové pobyty na chatách v okolí Vsetína 
(Horní Bečva, Karolínka, Velké Karlovice, Nivky) a jeden pětidenní prázdninový 
pobyt na Slovensku (Orava, Roháče). Některé pobyty byly zaměřené na turis-
tiku a geocaching, jiné měly své hlavní téma (viz níže). V rámci těchto pobytů 
byla vždy připravena zážitková simulační hra, která spolu s navazujícím pro-
gramem tvořila jeden tematický celek. Každé víkendové či prázdninové setkání 
je příležitostí k tomu, aby se pracovníci spolu s mladými lidmi zamysleli nad 
důležitými životními otázkami, a ne jinak tomu bylo i v tomto roce.

V roce 2014 proběhly tyto pobyty:
28. 2. – 2. 3. Víkendový pobyt, jehož hlavní náplní byla turistika, noční hra 
spojená s hledáním cesty a plněním úkolů a hledání „keší“. Jeden večerní pro-
gram byl postaven na spolupráci mezi účastníky při vymýšlení scének na daná 
témata, jejich následném secvičení a natáčení videa. Hlavní výlet sobotního 
odpoledne směřoval na Pustevny a po cestě se opět hledaly „keše“.
11.–13. 4. Víkendový pobyt na téma „hra“, na jehož začátku se uskutečnila 
noční simulační hra s plněním úkolů, řešením šifer a hledáním cesty k chatě, 
kde jsme následně bydleli. Téma bylo probíráno v rámci společných her a tvo-
ření, večerní program jsme směřovali k zamyšlení se nad otázkou, jak moc necháme 
ostatní nahlédnout do vlastních životů a jak moc v životě hrajeme a nosíme masky.

výroční zpráva 2014
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21.–26. 7. Prázdninový pobyt na téma „vztahy“ byl více zaměřen na turistiku. Společně jsme odjeli vlakem a následně 
autobusem na Slovensko na Oravu a ubytovali se v malé chatě v blízkosti hlavních turistických tras, které procházejí 
přes pohoří Roháče. Kromě dvou větších turistických výšlapů jsme navštívili Oravský hrad a akvapark. Večery, kdy 
jsme nemuseli jít spát kvůli brzkému vstávání na výšlap, jsme věnovali probírání tématu vztahů mezi lidmi.
26.–29. 9. Víkendový pobyt na téma „svoboda“, který opět začínal tematickou noční simulační hrou. Ta byla dobrým 
odrazovým můstkem pro následný dvoudenní program a diskuzi o tom, jak si mladí lidé představují svobodu a co je 
opravdová svoboda.
28.–30. 11. Víkendový pobyt s názvem Cesta životem. Celá simulační hra i následný program byly zpracovány na 
motivy knihy J. Bunyana. Putování trvalo celou noc až do ranních hodin a končilo společnou snídaní. Na desetihodinové 
cestě se mladí lidé museli rozhodovat, kterou cestou a proč se vydají, a snažili se odpovědět si na vlastní životní otázky. 

„V loňském roce jsme s občanským sdružením NA CESTĚ, spolupracovali především v oblasti odlehčovacích služeb pro 
pěstounské rodiny. Pro děti ve věku 15–18 let byly uspořádány celkem 4 víkendové pobyty a 1 prázdninový pobyt. Dě-
tem se tematicky zaměřené „víkendovky“ s Archou moc líbí. Nejen že poznávají nové kamarády, ale také se jim nabízí 
možnost prožít nezapomenutelné zážitky, poznávají krásy České republiky a leckdy vyzkouší i mnoho nových věcí. Také 
víkendový pobyt na Slovensku v rekreační oblasti Orava měl velký úspěch. Horská turistika, společný program na téma 
„vztahy“, hry a povídání si děti moc chválily. Pro děti je velmi důležité, že mají možnost na pobytech mluvit o tématech,  
o kterých se běžně nemluví. Po každém pobytu je v Arše uspořádáno setkání, kde mají děti možnost sdílet své pocity 
a říct, co dalšího by je zajímalo. Tyto postřehy předávají i svým mladším kamarádům, a tak o pobyty s Archou vzrůstá 
zájem. Mladší děti se už těší, až se akcí budou moci taky účastnit. Taktéž pěstouni si pobyty pochvalují a jsou rádi, že 
děti mají možnost někam vyrazit a něco pěkného zažít.“

Mgr. Hana Václavíková, koordinátor služeb pro náhradní rodinnou péči, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

výroční zpráva 2014
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Po celý rok jsme realizovali projekt Cesty k rozvoji a růstu, který bude dále pokračovat do konce března 2015 a který 
je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Skloubili jsme v něm různorodé aktivity, o nichž se domníváme, 
že podpoří rozvoj organizace.
Předně jsme otestovali zájem o služby následné péče u osob s duševním onemocněním. V průběhu roku jsme uskuteč-
nili 60 konzultací. Po jednání se zájemci se 10 z nich rozhodlo pro dlouhodobější spolupráci s vytyčenými cíli a popsa-
nou zakázkou. V září se rozběhla terapeutická skupina. Do konce roku se uskutečnilo 28 setkání. Zájemcům i klientům 
se smlouvou se věnovala Miriam Hurtová v roli socioterapeutky, na vedení skupin se podílela také psycholožka Miluše 
Fišerová.
Celý rok jsme pracovali na strategickém plánu na roky 2015–2017, což představovalo řadu setkání výboru. 
Kromě strategického plánu jsme tvořili fundraisingový plán na rok 2015. Pokud se má stát strategický plán pro období 
2015–2017 skutečností, musí objem dotací, grantů a darů několikanásobně vzrůst, a to je náročný úkol.

Hlavní aktivitou a pro nás nejdůle-
žitějším výstupem projektu byl roz-
jezd drobné podnikatelské aktivity  
s pracovním názvem „svačinka“. Té-
měř celý rok probíhaly přípravy: Po-
řídili jsme nový osobní automobil Ci-
troën Berlingo, rozšířili jsme kuchyň, 
která již v Arše jako zázemí nealko-
holického baru byla, a provedli jsme 
nezbytné stavební úpravy. 

výroční zpráva 2014
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Poté jsme zadali výrobu kuchyňské linky. Věnovali jsme se průzkumu trhu, pomocí dotazníků jsme zjišťovali, o jakou 
skladbu dopoledního občerstvení je zájem, vybírali jsme dodavatele, zaměstnance, připravovali propagaci atd. Právě 
při plánování propagace jsme si uvědomili, že by bylo vhodné, aby naše produkty měly svou „značku“. Dlouho se rodící 
název AMETTE se sloganem …a hlad je pryč spojil tuto vedlejší hospodářskou činnost s hlavním projektem, jímž napl-
ňujeme své poslání, tedy s Archou (Archa pro MnE a TebE). Právě to jsme chtěli, neboť koupí našich svačinek budoucí 
zákazníci podpoří naši hlavní činnost.

Při rozjezdu „svačinek“ nám velmi pomohla marketingová studie vypracovaná v rámci projektu. Opravila naše původ-
ní, poněkud naivní představy o sortimentu, napověděla, v jakém rozmezí se pohybovat s cenami, a navedla nás na 
myšlenku objednávek.

Původním plánem bylo zahájit prodej 1. prosince, nakonec se tak stalo až 10. února 2015, ale to se již dočtete v další 
výroční zprávě.

výroční zpráva 2014
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Rozvaha k 31. 12. 2014
AKTIVA v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem 3 217
- dlouhodobý majetek 3 599
- oprávky k dlouhodobému majetku 382
Krátkodobý majetek celkem 734
- zásoby 10
- pohledávky 244
- finanční majetek 466
- jiná aktiva 14
AKTIVA CELKEM 3 951

PASIVA v tisících Kč    
Vlastní zdroje celkem 3 720
- vlastní jmění 3 726
- výsledek hospodaření 2014 -6
Cizí zdroje celkem 231
- krátkodobé závazky 229
- dohadné účty pasivní 2
PASIVA CELKEM 3 951

Výsledovka 2014
NÁKLADY v tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem 472
- nákup materiálu 211
- drobný hmotný majetek 166
- energie 95
Služby celkem 417
- opravy 80
- cestovné 29
- spoje 22
- propagace 74
- školení, supervize 26
- pronájmy 65
- ostatní 121
Osobní náklady celkem 1 809
- mzdové náklady 1 396
- sociální a zdravotní pojištění 410
- ostatní osobní náklady 3
Ostatní náklady 36
Odpisy 57
NÁKLADY CELKEM 2 791

výroční zpráva 2013
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VÝNOSY v tisících Kč
Tržby celkem 238
Dotace celkem 2 343
- dotace MPSV 1 620
- dotace Města Vsetín 140
- grant Nadace Partnerství 583
- dotace MŠMT ČR 35
Dary celkem 178
Jiné výnosy celkem 26
VÝNOSY CELKEM 2 785
Hospodářský výsledek roku 2014 -6

Náklady projektů v tisících Kč
Centrum Archa, nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež 1 373

Mosty, služby následné péče 534
Křižovatky, preventivní programy na 
školách 19

Služby pro pěstounské rodiny 151
Cesty k rozvoji a růstu 650

Náklady

Výnosy

výroční zpráva 2014
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Komentář k finanční zprávě:
V roce 2014 pracovalo ve sdružení celkem 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu 4,92 úvazku. Kromě 
toho dalších 12 osob pracovalo v režimu dohod o provedení práce.

Náklady projektu Centrum Archa, jak je uvádíme v nákladech projektů, zahrnují náklady na základní činnosti sociální 
služby dle zákona o soc. službách a další náklady, např. na pořádání akcí k propagaci služby (Cesty srdce, Archa na 
desáté vlně apod.).

Po celý rok 2014 byl realizován projekt Cesty k rozvoji a růstu. Byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce 
financováním 90 % uznatelných nákladů. Spoluúčast Občanského sdružení NA CESTĚ představuje zbývajících 10 %  
a byla pokryta z darů. Ve výsledovce 2014 jsou zahrnuty pouze provozní náklady projektu. Investiční náklady projektu 
činily v roce 2014 celkem 604 322 tis. Kč. Byl pořízen osobní automobil Citroën Berlingo a financována rekonstrukce 
kuchyně a instalace nové kuchyňské linky.

Dary činily v roce 2014 celkem 275 394 Kč, ve výsledovce jsou uvedeny dary na financování projektů a provoz za-
řízení. Ostatní dary byly určeny na spolufinancování investičních nákladů projektu Cesty k rozvoji a růstu a na rozvoj 
organizace.

výroční zpráva 2014
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Veřejné zdroje
MPSV
Město Vsetín

Nadace
Nadace Partnerství

Firmy
Lesy České republiky, s.p.
INDET SAFETy SySTEMS a.s.
SERVIS CLIMAX a.s.
GLASS SERVICE, a.s.
PharmDr. Bohumil Hanák
Optimum – centrum pojištění, s.r.o.
Kremina Jiří Bohemia Computers
Ing. Jiří Macháček - INPRAISE

Církve a křesťanské společnosti
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně
Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně

Dárci
Bělov Daniel, Daňa Petr, Davidová Jitka, Fišerová Miluše, Hurtová Miriam, Chromčák Sta-
nislav, Chromčáková Veronika, Chytilová Hana, Ildža Miroslav, Kostelníková Jana, Macek 
Ondřej, Martináková Hana, Navrátilová Lenka, Raška Břetislav, Raška Ondřej, Robek Jo-
sef, Savková Ester, Skalka Ivan, Slováček Martin, Slováčková Marta, Svobodová Gabriela, 
Svobodová Dagmar, Šišmová Jiřina, Uhřík David, Zajíček Vlastimil, Zajíček Jan, Zetek Jan

výroční zpráva 2014
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Jsme velmi vděčni za každý dar. Všem dárcům děkujeme a vyprošujeme požehnání. Nejen že dary potřebujeme, ale 
jsou nám i povzbuzením a ujištěním, že je zde mnoho těch, jimž není naše práce lhostejná, a tudíž jim nejsou lhostejné 
ani životy mladých lidí a těch, kteří využijí naše služby.

Děkujeme také všem dobrovolníkům a pomocníkům ve všech oblastech, které se přímo či nepřímo dotýkaly naší práce. 
Zvláště pak děkujeme za pravidelnou dobrovolnou práci těmto lidem:
Martinu Samuelu Buchtovi za jeho pravidelnou docházku do Archy 
na volnočasové aktivity i za pomoc při turnajích ve fotbálku a ví-
kendových akcích.
Růženě Kijonkové za dlouholeté celoroční vzorné pečování o za-
hradu.
Petru Filgasovi za ochotu trávit pravidelně čas při zkouškách v di-
vadelní dílně a věnovat se (ne)hercům.
Všem ochotníkům „divadelního spolku“ (Michal Skalka, Karolína  
Hurtová, Gabriela Svobodová, Tomáš Hurta, Jan Bláha, Kamil Hol-
zer).

Děkujeme i vám, kteří jste tuto práci podpořili jednorázovou po-
mocí či radou, projevili jste zájem nebo nás povzbudili dobrým slo-
vem.  Děkujeme za vaše finance, čas, praktickou pomoc i modlitby. 
Váš zájem a podpora nám pomáhají zůstat na cestě a jít dál…

výroční zpráva 2014



28 výroční zpráva 2014



29výroční zpráva 2014



30 výroční zpráva 2014


