úvodník

„Bůh je naše útočiště i síla, … proto se nebudeme bát.“
Bible (Žalm 46,2)

Vážení přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,
držíte v rukou výroční zprávu spolku NA CESTĚ za rok 2017. Věřím, že se Vám líbí její grafická podoba, co je však důležitější, jsou
informace ohledně naší práce, kterou se snažíme dělat poctivě, profesionálně a současně v duchu křesťanské lásky a s porozuměním
vůči našim klientům.
Dozvíte se o projektech, které už léta realizujeme, jako jsou Centrum Archa a Mosty, i o projektech, které jsme nějakým způsobem
inovovali – Křižovatky.
Již mnoho let se náš spolek věnuje převážně mládeži. Je to činnost namáhavá a zdlouhavá. Kdo někdy pracoval v pomáhajících profesích, rozumí. Proto i zdánlivě malé úspěchy nám přinášejí velkou radost a nové síly do další práce.
Toto všechno, co se dále dočtete, můžeme dělat jen proto, že máme obětavé a zapálené pracovníky, kteří jsou pro mě velkým povzbuzením.
Současně jsem velmi hrdý na to, že i v dnešní době se najde dost lidí, kterým nejsou lhostejné potřeby druhých. Proto i Vám, milí
dárci, pomocníci a dobrovolníci, děkuji za pomoc. To, co děláme, můžeme dělat i díky Vám.
Ing. Tomáš Hurta, předseda spolku NA CESTĚ, z. s.
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NA CESTEš

Poslání
Posláním NA CESTĚ, z. s., je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora
aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Údaje o organizaci

Název organizace: NA CESTĚ, z. s.
IČ: 70640548
Sídlo: Palackého 138, Vsetín
Telefon: 571 412 164 / 775 677 887
E-mail: centrumarcha@centrumarcha.cz
Web: www.jsmenaceste.cz
Provozní bankovní účet: 183095056/0300
Dárcovský bankovní účet: 2400581157/2010

Krátce z historie

Složení výboru v roce 2017

Ing. Tomáš Hurta – předseda
Mgr. Miroslav Ildža
Ing. Bc. Karla Daňová (do 30. 4. 2017)
Pavel Slováček
Mgr. Miriam Hurtová

Spolek NA CESTĚ byl založen 11. září 2000 jako občanské sdružení NA CESTĚ registrací u ministerstva kultury. U samotného zrodu
stálo několik členů dvou vsetínských církví. Od data založení až do roku 2004 organizovali členové a příznivci pouze jednorázové akce
pro mládež (zážitkové hry, koncerty, festival). Vše za pomoci dobrovolných pracovníků, jelikož v tom čase ještě nebyla budova ani
zaměstnanci. V roce 2002 obdrželo sdružení pro svou činnost do nájmu budovu na Palackého ulici, kterou po následné rekonstrukci
otevřelo v rámci provozu „nízkoprahového zařízení pro mládež“. Centrum Archa bylo tedy prvním a doposud hlavním projektem organizace. V roce 2007 jsme tuto činnost zaregistrovali jako sociální službu dle zák. č. 108/2006 Sb. a v roce 2014 vznikla druhá sociální
služba – „služby následné péče“ s názvem Mosty. Na začátku roku 2015 došlo ke změně názvu (NA CESTĚ, z. s.) a úpravě stanov
podle nového občanského zákoníku.
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zapsaný spolek

Zaměstnanci v roce 2017
Hlavní pracovní poměr
Milan Kostelník – ředitel, řízení a tvorba projektů
Mgr. Miriam Hurtová – vedoucí sociálních služeb
Mgr. Ludmila Mácová – sociální pracovník
Ing. Radim Metelka – referent administrativy (od 1. 3. 2017)
Ing. Bc. Karla Daňová – projektový manažer (do 30. 4. 2017)
Bc. Pavel Kotrla – pracovník v sociálních službách
Bc. Jakub Pohanka – pracovník v sociálních službách

Dohody na práce konané mimo pracovní poměr
Mgr. Miluše Fišerová – psycholog služeb následné péče
Bc. Sandra Petrušková – sociální pracovník
Petr Mikuš – webmaster, správce sítě, grafik
Martin Kratina – údržbář
Ing. Jan Plšek – lektor
Rút Mikušová, Karolína Holzer – úklid
Kristýna Popelková – pomocná kuchařka
Miriam Uhříková – pomocná kuchařka

Dobrovolníci
Hana Skalková, Petr Filgas
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centrum archa

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (registrační číslo 8709161)

Poslání
Poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobností.

Cíl
Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně a nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke zdravému vývoji osobností mladých lidí.

Počet uživatelů služby: 127
Počet individuálních intervencí: 816
Skupinové a interdisciplinární intervence: 84
Počet kontaktů: 2802
Forma služby: ambulantní

Dílčí cíle

Provozní doba

nabízet zázemí pro smysluplné využití volného času,

PO

16:00–21:00

•

poskytovat informace, pomoc a podporu,

ÚT

16:00–21:00

•

zprostředkovávat další potřebné služby,

ST

16:00–21:00

•

motivovat ke změně postojů,

ČT

16:00–21:00

•

nabízet a předávat pozitivní hodnoty.

•

Kapacita: 30 osob

Cílová skupina
Služba je určena mladému člověku ve věku 13 až 26 let žijícímu ve Vsetíně a blízkém okolí, který vede rizikový způsob života nebo
je tímto způsobem ohrožen (zejména v důsledku zneužívání návykových látek, konfliktu se zákonem a špatně nebo nedostatečně
fungujících rodinných a sociálních vztahů), ocitá se v obtížných životních situacích, jež ohrožují jeho vztahy, zdraví nebo uplatnění ve
společnosti, hledá prostor pro trávení svého volného času nebo hledá prostor pro realizaci vlastních aktivit.
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nízkoprahové zarízení
ž
pro deti
ž a mládež

Provoz a pořádané akce
Leden nás překvapil velkým množstvím mladých lidí, kteří navštěvovali Archu. Protože jich bylo v průměru téměř třicet denně, potýkali jsme se docela dlouho s tím, jak zařídit dobře fungující provoz pouze se dvěma zaměstnanci na jedné směně – zajistit plynulé
fungování, mít o všem a o všech přehled, dohlížet na dění v hlavní místnosti, obsluhovat za barem, mít pod kontrolou dění v klubu
Sklep, a do toho všeho být k dispozici při volnočasových aktivitách nebo si udělat čas na důležitý rozhovor. Ke snížení počtu návštěvníků nakonec zřejmě přispěl zákon týkající se zákazu kouření, který vešel v platnost na konci května. Se zákazem kouření v bezprostřední blízkosti budovy odešli někteří uživatelé, kteří buď nebyli ochotni tento zákaz tolerovat, nebo jim návštěva Archy nestála za
to, aby omezili svou závislost.
V průběhu roku jsme zorganizovali několik přespávaček, opékání špekáčků s kytarami i bez nich, cyklovýlet a společné vaření. Někteří
mladí lidé se s nadšením zapojili do údržby zahrady a stavění zahradního domku.
I v tomto roce probíhal celoroční turnaj ve stolním fotbale s názvem Archa Cup, který pořádáme již osmý rok. K našemu překvapení
však začal zájem o tuto aktivitu upadat. Stolní fotbal je sice využíván stále, ale nárazově. Organizovaná činnost návštěvníky už tolik
neláká, což se nám potvrdilo i při akci „Večer stolních her“, která proběhla pouze třikrát. Mezi oblíbené hry patřily ty karetní. Častěji
se také začalo hrát na Xboxu a pravidelně se využívala zkušebna klubu Sklep. Jedna z nacvičujících kapel pak po nějakém čase uspořádala v Arše svůj první koncert. V dnešních dnech již mají za sebou mnoho vystoupení, natočené CD a účinkování ve školním rádiu.
V rámci sociální práce s mladými lidmi probíhaly rozhovory a řešení nastalých situací, a to především v oblastech vztahů, alkoholu,
drog, rodiny, fyzických i psychických problémů, školy, práce, bydlení nebo budoucnosti.
Po kurzu s Mgr. Ing. Alešem Herzogem, zkušeným pracovníkem společnosti sdružující nízkoprahová zařízení StreetWork a inspektorem
sociálních služeb, jsme se rozhodli změnit otvírací dobu tak, aby měli prostor k řešení svých problémů zvlášť mladiství do osmnácti let
a zvlášť mladí dospělí. Jak se však záhy ukázalo, nebyla to cesta správným směrem. Mladým lidem vyhovovala právě ona věková
různost, takže se dle našich informací scházeli dále ve svých partách, ale mimo naše zařízení. Proto jsme na konci roku 2017 začali
vážně uvažovat o tom, že se vrátíme k dříve osvědčenému modelu a budeme onu potřebu individuální práce s lidmi řešit jiným způsobem. Celoroční práci jsme spolu s aktuálními uživateli služby, ale i s těmi, kteří se za námi přišli podívat po delším čase, ukončili
společným slavením Vánoc.
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mosty

sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 64 – služby následné péče (registrační číslo 8975321)

Poslání

Poskytnout osobám dříve závislým na návykových látkách, které absolvovaly pobytovou nebo ambulantní léčbu závislosti nebo se
rozhodly abstinovat, a osobám chronicky duševně nemocným bezpečné prostředí, chráněný prostor a podporu při jejich abstinenci a
návratu do běžného života prostřednictvím skupinové a individuální práce.

Cíl

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

Cílová skupina

1) Osoby ve věku od 15 do 50 let závislé na návykových látkách, které absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém
zařízení nebo ambulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční pobyt v terapeutické komunitě. Dále též osoby, které se aktuálně
podrobují ambulantní léčbě nebo se rozhodly samy abstinovat.
2) Osoby s chronickým duševním onemocněním.
Počet uživatelů služby: 40
Počet individuálních intervencí: 327
Počet skupinových a interdisciplinárních intervencí: 25
Počet kontaktů: 408
Forma služby: ambulantní
Kapacita: 1 osoba (V případě skupinové práce je maximální kapacita
10 klientů v jeden okamžik.)
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Provozní doba
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00

a
a
a
a
a

13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00

skupinová práce dle domluvy

služby následné péče

Naše služba funguje čtvrtým rokem a postupně se dostala do povědomí nejen pomáhajících neziskových organizací, ale také psychiatrů. Přes opakovanou informační kampaň se však doposud nepodařilo dobře a účinně propagovat tuto službu mezi běžnými občany města Vsetín. Stále se setkáváme s tvrzením, že lidé takovouto pomoc hledají a nevědí, že ji mají poblíž nebo dokonce v místě bydliště. V tomto roce jsme i nadále spolupracovali
s OSPOD a terénními pracovnicemi azylového domu pro matky s dětmi ve Vsetíně. Spolupráci jsme také navázali s některými pracovníky OSPOD
Valašské Meziříčí, kteří vyjádřili potřebu této služby pro své klienty.
Rok 2017 byl specifický tím, že se naše práce stále více zaměřovala na lidi se závislostmi a také tvořili větší podíl klientů oproti předcházejícím
létům lidé s duální diagnózou. Ve srovnání s loňským rokem došlo opět k nárůstu klientů, ale počet individuálních intervencí zůstal stejný. Kromě
základních problémů, které se týkaly především samotných závislostí a úzkostných poruch, jsme se zaměřovali na edukaci a nácviky zvládání bažení
nebo opakujícího se jednání, předcházení relapsu, porozumění sobě samotnému a vnímání svých pocitů. Rovněž jsme pracovali na dalších oblastech
v životech klientů, pokud tyto oblasti nějakým způsobem souvisely se závislostmi nebo úzkostmi. Takovými oblastmi byly například partnerské
vztahy, vztahy s rodiči nebo s dětmi, zvládání denních povinností, hledání práce nebo nových přátel atp. I letos jsme v rámci sociální práce zprostředkovali klientům praktickou pomoc či odbornou radu od právníka.
Nově jsme do představení služby zapojili jednu z klientek, která po dvou letech intenzivní práce přešla do takzvané udržovací fáze. Součástí práce s klientem je
v této fázi jeho zapojení do prezentace, se kterou jezdíme do psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Zde představujeme službu a nabízíme pacientům,
kteří ukončují léčbu, možnost následné péče. Osobní zkušenosti klientů s abstinencí s naší pomocí a podporou mají mezi pacienty velmi dobrý ohlas.
Nepodařila se nám sestavit skupina pro velkou fluktuaci klientů, kteří byli do skupiny vybráni. Zůstali jsme tedy pouze u individuální práce a vyhlížíme čas, kdy se budeme moci opět pustit do práce se skupinou. Naším záměrem je otevřít skupinu pro lidi závislé na alkoholu.
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Ohlasy některých klientek
„Na začátku byla cesta obtížnější, protože jsem si uvědomila, jaký mám vztah se svojí rodinou, a analyzovala si to. Šla jsem do
hloubky a na povrch vyplouvaly věci, které jsem přecházela. Proto jsem ráda, že mne k tomu pracovnice vyburcovaly. … Chtěla jsem
poznat sama sebe a zjistila jsem, že jsem tvořivější, než jsem si myslela. Chtěla jsem se víc uvolnit a to se mi povedlo.“
(žena, 25 let)
„Jsem v programu podruhé s víc než roční přestávkou a vždy mě služba posune vpřed. Proto jsem se do služby po přestávce vrátila.
Dokonce jsem se i občas zasmála.“
(žena, 38 let)
„Pomohli mi abstinovat a vypořádat se se starostma. Taky zvednout sebevědomí a věřit si.“ (žena, 26 let)
„Se službou Mosty jsem se poprvé setkala v létě roku 2015, kdy jsem přišla po tříměsíční léčbě v psychiatrické léčebně Kroměříž. Byla
jsem ztracená, nevěděla jsem, jak začít znovu. Potřebovala jsem řešit, jak zvládnout abstinenci, jak fungovat bez alkoholu. Hlavně
jsem sama v sobě neměla vyřešené rodinné a partnerské vztahy, které s mým požíváním alkoholu úzce souvisely. Potřebovala jsem
poradit, mít oporu, mít v někoho důvěru se svěřit a nebýt na ty „strachy“ sama. Naskytly se Mosty. Tady mi pomohli otevřít oči, zamyslet se nad vším, co mě trápí, co chci změnit, co je pro mě prioritou. Začala jsem fungovat úplně jinak a odznovu. Zjistila jsem,
že bez „démona alkoholu“ lze žít bez problémů, řešit situace se střízlivou hlavou mi nedělá už žádný problém. Pomalu a jistě se mi
srovnávají i vztahy v rodině, kdy moje starší děti ani pořádně nevěděly, že existuji. Navázali jsme kontakt, navštěvují mě, je to super.
Začínají mi důvěřovat a to je pro mě odměnou. V Mostech mi pomohli ten první kontakt po mnoha letech s nimi navázat. Pracovníci
jsou mi oporou a dokáží mi poradit, když mám pocit, že se blíží zase nějaká pohroma. Chodím sem ráda a vždy odcházím s pocitem,
že jsem o něco lehčí a starosti jsou jakoby pryč. Moc mi pomáhají a můžu se na ně spolehnout i s diskrétností.“
(žena, 43 let)
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š
križovatky

Primární preventivní programy pro školy poskytované formou interaktivních přednášek. Program dle zvoleného tématu, který je
koncipován na dvě vyučovací hodiny.

Cíl
Zprostředkovat osloveným žákům a studentům znalosti a dovednosti, které budou schopni využít a uplatnit v životě, podat a zprostředkovat pozitivní hodnoty a vzory takovým způsobem, aby je děti a mládež přijaly za své.

Dílčí cíle
•
•
•

podpora zdravého životního stylu,
posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku a tlaku vrstevnické skupiny,
zprostředkování nabídky pozitivních alternativ trávení volného času.

Cílová skupina

Počet přednášek: 10
Počet spolupracujících škol: 3
Počet oslovených žáků: 180

žáci 2. stupně ZŠ (8. a 9. třída)
studenti 1. a 2. ročníku SŠ
V první polovině roku jsme zrealizovali celkem deset přednášek, které proběhly v období březen–květen 2017. Devět přednášek bylo
pro žáky druhého stupně vsetínských základních škol a jedna pro studenty OU Kelč. Celkem bylo osloveno více než 180 mladých lidí
ve věku od třinácti do osmnácti let.

Požadovaná témata přednášek:
•

rizika a nebezpečí virtuální reality, kyberšikana a rizika hraní počítačových her,

•

HIV/AIDS a partnerství,

•

šikana a vztahy ve třídě,

•

závislost na nealkoholových drogách.
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preventivní programy

Přestože jsme již druhým rokem přednáškovou činnost omezili a hledáme nové způsoby, jak tuto práci obnovit a nově rozvinout, jsme
rádi, že se i díky daru firmy Austin Detonator s.r.o. mohla tato činnost spolku zachovat a můžeme i nadále preventivně působit mezi
dětmi a mládeží v našem městě a okolí.

Některé ohlasy:
Dnešní děti se s internetem setkávají již od útlého věku, některé ještě dříve, než začnou chodit do školy. Není tedy divu, že mnohdy
rozumí počítačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti a snaze vyzkoušet „vše nové“ však zapomínají na nástrahy, které na ně
na internetu číhají. Na nebezpečí internetu byla tedy i zaměřena beseda pro žáky 6. ročníku s Ing. Janem Plškem. Hlavním tématem
bylo nebezpečí sociálních sítí, falešné profily, hraní PC her, závislost na PC hrách a v neposlední řadě také téma kyberšikany. Beseda
byla pro žáky velmi poučná! Získali mnoho cenných rad. DĚKUJEME.
(Mgr. Alena Brhlová, školní metodik prevence)
Bylo to moc pěkné, nenudila jsem se, bavilo mě to. Prostě to bylo super. Nic bych neměnila. (žákyně, 6. tř.)
Líbilo se mi to a trochu změnilo pohled na HIV/AIDS. A že je to těžké poznat, jestli má tu nemoc, nebo ne. (žák, 8. tř.)
Líbilo se mi to velmi. Byla to zatím nejlepší a nejzajímavější beseda, kterou jsme ve škole měli… Zaujaly mě příběhy, které nám Honza
říkal. Bylo to i zábavné, i naučné. Uvítala bych příště například téma o psychice. Něco o depresi a jak se jí zbavit atp.
(žákyně, 8. tř.)
Asi nejlepší přednáška, na které jsem byl. Zaujalo mě všechno. (žák, 8. tř.)
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Křižovatky nově

V druhé polovině roku 2017 jsme přemýšleli nad novou formou přednáškové činnosti. Dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že nejintenzivnější práce, při které se může mladý člověk rychle posunout jak v postojích, tak v motivaci ke změně, je intenzivní zážitková
práce s vrstevnickou skupinou. Rozhodli jsme se proto informace preventivního charakteru zprostředkovat mladým lidem zážitkovou
formou a zaměřit se na zlepšení vztahů žáků a celkového klimatu v třídním kolektivu. Jedná se o systematickou, dlouhodobou a intenzivní práci s vytipovaným třídním kolektivem (od 6. do 9. tř.) za účelem preventivně působit v oblastech, které přímo nebo i nepřímo
souvisejí s vzájemnými vztahy mezi žáky ve třídě. Jako důležité vidíme téma vztahů, a to mezi vrstevníky, v rodině, ve škole, s učiteli,
s autoritami, s kamarády, s přáteli. K tomu se samozřejmě vážou další témata, jako jsou konflikty ve vztazích a jejich řešení, šikana,
kyberšikana, nejrůznější závislosti, popřípadě psychické problémy (úzkosti, deprese). Tento prozatím pilotní program v rámci projektu Křižovatky bychom rádi spustili od ledna 2018 v jednom vytipovaném třídním kolektivu na ZŠ Luh.
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akce pro verejnost
ž

Den otevřených dveří aneb 17 let NA CESTĚ, z. s.
Den otevřených dveří se uskutečnil v pátek 23. června 2017 v budově spolku.
Celodenní program začal v 10 hodin programem pro přihlášené třídní kolektivy ZŠ a SŠ;
od 13 hodin bylo pak otevřeno pro každého. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše prostory a vybavení a dozvědět se bližší informace o činnosti spolku NA CESTĚ. V 15 hodin
se mohli zúčastnit moderované besedy s Lukášem Finsterlem a Petrem Hromadou, členy
hokejového týmu VHK Vsetín. Dále na akci vystoupila kapela Shape The Cat a byl také
prostor k posezení uvnitř či venku s občerstvením.
Nejen děti měly možnost si vyrobit něco krásného v tvořivé dílně. V průběhu celého
odpoledne probíhal na zahradě graffiti jam a byla tedy možnost podívat se zblízka na
práci writerů. Téma, které se prolínalo celým programem, znělo „cíle a sny a jak jich
dosáhnout“.
Celé odpoledne proběhlo ke spokojenosti více než osmdesáti návštěvníků.

12
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Koncerty
V závěru roku 2017 jsme uskutečnili ve spolupráci se sborem Církve bratrské ve Vsetíně cyklus podzimních koncertů
pěveckých sborů pod názvem Zpěvem k oslavě. Spolek v rámci těchto koncertů také představil poskytované sociální
služby široké veřejnosti a prezentoval svou celoroční práci jejich návštěvníkům.
Úvodní koncert cyklu obstaralo Pěvecké sdružení valašských učitelek. Soubor, jenž má ve Vsetíně sedmdesátiletou tradici, se sbormistryní Marií Skalkovou předvedl program lidových a duchovních písní. V dalším koncertu se představil celorepublikový sbor Církve
bratrské Effatha pod vedením dirigentky Hany Fišerové. Početné pěvecké těleso představilo program převážně duchovních písní různých hudebních stylů a období. Sbor ještě ve Vsetíně nikdy nevystoupil. Závěr koncertního cyklu se uskutečnil v pátek 8. prosince
2017. Obstaral jej dětský pěvecký sbor MIBIDIZO, který vznikl v roce 2000 při Základní umělecké škole Alfréda Radoka ve Valašském
Meziříčí. Sbormistryní souboru je Mgr. Eva Ježíková. Sbor vystoupil za doprovodu komorního orchestru, ve kterém účinkovali žáci a
pedagogové téže školy pod vedením Heleny Hrachové. Děti zazpívaly klasické i lidové písně pro radost svou i posluchačů, v druhé
části koncertu představili vážnější repertoár tvořený zejména písněmi duchovními.
Koncertní cyklus navštívilo více než tři sta diváků, kteří si odnesli hezké kulturní zážitky i informace o konkrétních činnostech spolku
NA CESTĚ. Děkujeme za spolupráci při realizaci cyklu Sboru Církve bratrské ve Vsetíně a také našim dárcům. Předpokládáme, že
podobné akce pro širší publikum připravíme také v roce 2018.

14
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amette

V únoru 2015 rozjel spolek NA CESTĚ drobnou vedlejší hospodářskou činnost s prvky
sociálního podnikání s názvem Amette. Hlavní myšlenkou této hospodářské činnosti je
výroba a rozvoz dopoledního občerstvení zákazníkům rovnou do domu nebo do práce.
V loňském roce se naše hospodářská činnost potýkala s nemalými problémy. Pro nedostatek personálu zajišťovala veškerý chod činnosti včetně přípravy a rozvozu občerstvení
vedoucí. Jednalo se zejména o občerstvení na školicí a kulturní akce. S koncem dubna
se však zastavily i tyto činnosti, neboť se náš spolek musel vyrovnat s odchodem projektové manažerky a vedoucí hospodářské činnosti Karly Daňové. Pro zajištění chodu
bylo tedy potřeba najít člověka, který by se postaral jak o chod kuchyně, tak také o
práce spojené s administrativou celého projektu Amette. Začátkem června svitla naděje
ve formě nového kuchaře, který v počátku s myšlenkou projektu zajištění občerstvení
sympatizoval, ovšem nakonec jej tato činnost nenadchla natolik, aby mohl projekt pokračovat, a naše cesty se tak rozešly.
Ani v současnosti se nepodařilo najít stálého kuchaře, se kterým by bylo možné projektu
Amette vdechnout nový život. Provoz prozatím probíhá ve formě pronájmů prostor Centra Archa a pořádání malých rautů v době, kdy není nízkoprahové zařízení v provozu (od
pátečního odpoledne do nedělního večera). Spolu s pracovníky pracujícími na dohodu o
provedení práce se daří zajišťovat občerstvení na drobné kulturní akce, jako je například
Klasika v kině či přednášky Filmového klubu Vsetín v místní knihovně.
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finanční zpráva
Rozvaha k 31. 12. 2017
AKTIVA

Výsledovka 2017
v tisících Kč

NÁKLADY

v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem

3 381

Spotřebované nákupy celkem

242

- dlouhodobý majetek

4 143

- nákup materiálu

114

- oprávky k dlouhodobému majetku

- 762

- drobný hmotný majetek

34

- energie

94

Krátkodobý majetek celkem
- zásoby
- pohledávky
- finanční majetek
- jiná aktiva

721
18

Služby celkem

52

- opravy

87

- cestovné

10

- spoje

26

- propagace

15

- školení, supervize

20

- účetnictví

42

- ostatní

38

644
7

AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
- vlastní jmění
- výsledek hospodaření 2017
Cizí zdroje celkem
- krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM

4 102

v tisících Kč
3 889

Osobní náklady celkem

1 928

3 858

- mzdové náklady

1 463

31

- sociální a zdravotní pojištění

213

Ostatní náklady celkem

213

Odpisy

4 102

Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM

16
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238

465
29
128
3
2 568

VÝNOSY
Tržby celkem

v tisících Kč
95

Dotace celkem

2 228

- dotace Zlínský kraj

1 798

- dotace Město Vsetín

295

- dotace MPSV

135

Dary celkem

202

Jiné výnosy celkem
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek roku 2017
Náklady projektů
Centrum Archa – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Mosty – služby následné péče
Křižovatky – preventivní programy
na školách

Náklady

74
2 599
31
v tisících Kč

Výnosy

1 700
728
10
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Komentář k finanční zprávě:
V roce 2017 pracovalo ve spolku NA CESTĚ celkem 7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu na 5,48 úvazků. Kromě toho
dalších 9 osob pracovalo v režimu dohod o provedení práce a pro náš spolek odpracovali 712 hodin, což představuje 0,41 úvazku.
Nákup materiálu zahrnuje zejména nákup potravin na výrobu občerstvení Amette, nákup zboží pro nealkoholový bar, kancelářské
potřeby, hygienické a čisticí prostředky a materiál pro drobné úpravy budovy, například malířské potřeby.
Položka ostatní služby zahrnuje zejména náklady na svoz odpadů, poskytování externích právních služeb, náklady na software, pojištění majetku a náklady na vypracování studie k rekonstrukci terasy, do které dlouhodobě zatéká a tím trpí základy celého objektu.
Odpisy jsou uvedeny v nákladech v plné výši a výnosovou položkou poníženy o tu část odpisů, která připadne na majetek uhrazený
z grantu Nadace Partnerství v roce 2014.
Dary činily v roce 2017 celkem 202 tisíc Kč, převážně byly použity na financování provozních nákladů projektů a částkou 17 600 Kč na
projektovou dokumentaci k výše zmíněné rekonstrukci terasy budovy na Palackého čp. 138 ve Vsetíně, kterou spolek vlastní.

18
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podekování

Veřejné zdroje

Zlínský kraj, město Vsetín, MPSV

Firmy

INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
Austin Detonator s.r.o.
GLASS SERVICE, INC.
TM stav, spol. s r.o.
Ladislav Vojkovský Gastroservis
ORSUS services s.r.o.

Dárci
Bělov Daniel, Cvrčková Noemi, Čunek Oldřich, Daňa Petr, Fišerová
Miluše, Gardavský Pavel, Hurtová Miriam, Ildža Miroslav, Káčerek
Michal, Koňař Václav, Kostelník Milan, Kostelníková Jana, Macek
Ondřej, Mácová Ludmila, Navrátilová Radmila, Savka Jiří, Savková
Ester, Skalka Michal, Skalková Hana, Slováček Martin, Slováčková
Iva, Svoboda Tomáš, Svobodová Dagmar, Zajíček Jan

Církve

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně
Sbor Církve bratrské Zlín

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům a podporovatelům. Nezáleží na velikosti pomoci a jsme vděčni za každého z Vás, kteří náš spolek podporujete jak finančními dary, tak i bezplatnou pomocí. Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2017
zůstal velice významným finančním podporovatelem poskytovaných sociálních služeb stát prostřednictvím Zlínského kraje a města
Vsetín. Bez této zásadní finanční podpory by ze zákona bezplatné sociální služby nemohly být realizovány. Velmi si vážíme a děkujeme Sboru Církve bratrské ve Vsetíně za jeho věrnou a stálou spolupráci a podporu. I v loňském roce nám pomohl nemalou finanční
částkou a i díky němu tak byly veškeré činnosti spolku provozovány v plné míře. Stejně tak patří velké díky řadě jeho členů a dalším
křesťanům, kteří jsou našimi stálými a štědrými dárci. Své poděkování zasíláme do sboru Církve bratrské.
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slovo záverem

Vážení a milí přátelé,
v roce 2017 jsme si několikrát mohli zazpívat píseň „Časy se mění“. Byl to rok změn i práce na nových projektech. Z personálních
důvodů jsme nemohli pokračovat v rozvozu svačinek ve vedlejší hospodářské činnosti Amette. V hospodářské činnosti jsme se soustředili na drobný catering a občasný pronájem našich prostor k akcím jiných organizací nebo jednotlivců.
Došlo také k personálním změnám: Přišli dva noví pracovníci Radim Metelka a Pavel Kotrla. Pracovní kolektiv opustila Karla Daňová.
Přeskupili jsme své síly k realizaci projektu Archa plus, který jsme v závěru roku podali, a dnes již mohu napsat, že jsme jej obhájili
a v roce 2018 jej začneme v NZDM realizovat. Mám z toho radost. Projekt přinese nové podněty nejen našim klientům, ale zlepší také
podmínky práce mých kolegů.
Připravili jsme také nový koncept naší práce se školní mládeží v projektu Křižovatky; podařilo se nám projekt finančně vybavit a v roce
2018 jsme se pustili do jeho realizace. Konečně se nám též podařilo opravit oplocení kolem Archy a zajistit nátěry vnitřních podlah.
V roce 2018 nás čekají úvahy, jak dále, a možná i jak jinak začít pracovat s mládeží. Chceme také nově přistoupit k propagaci a poskytování služeb následné péče MOSTY. Od 1. dubna 2018 službu MOSTY jednou týdně otevřeme i ve Valašském Meziříčí a lépe tak
uspokojíme naše klienty z regionu Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm.
Děkuji všem svým kolegům, členům spolku, dárcům i mnoha nejmenovaným dobrovolníkům nebo jen sympatizantům, kteří se v roce
2017 na našem dobrém díle podíleli.
Ing. Milan Kostelník
ředitel spolku
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