SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,
držíte v rukou výroční zprávu spolku NA CESTĚ za rok 2018 v čase, kdy další rok vykročil do nových měsíců. Dočtete
se v ní, co všechno vykonali zaměstnanci a dobrovolníci v uplynulém roce. Dozvíte se také informace, jak se nám
dařilo při naší sociální práci s mládeží v Centru Archa nebo s klienty v Mostech. Vnímám jako Boží milost, že se naši
pracovníci mohli věnovat víc jak stovce pravidelných uživatelů. Jsem rád, že mohli být užiteční druhým a těšit se ze
smysluplnosti své práce.
Naše práce vznikla v podstatě z ničeho. Je to jako v biblickém podobenství: Z malého semínka vyrostl veliký strom,
který dává stín mnoha lidem. Přeji si, aby Archa i Mosty byly i nadále bezpečnými a přátelskými místy v tomto rozbouřeném a nejistém světě.
Budu se svými spolupracovníky rád pracovat na tom, aby tento strom naděje pro mnohé rostl i v dalších letech.
Ing. Milan Kostelník
ředitel spolku NA CESTĚ, z. s.
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Poslání
Posláním spolku NA CESTĚ je pomáhat dětem, mladým lidem a také dospělým v obtížných životních situacích. Účelem
spolku je také podpora jejich aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální. Svou činnost vykonává na principech křesťanské lásky a etiky, přičemž respektuje individuální
potřeby jednotlivce.

Krátce z historie spolku
Spolek NA CESTĚ byl založen 11. září 2000, původně jako občanské sdružení. U jeho zrodu stála skupina lidí, členů
dvou vsetínských církví. Zpočátku se organizovaly jednorázové akce (zážitkové hry, koncerty, festival) – vše na dobrovolném základě. V té době nebyla k dispozici budova ani žádní zaměstnanci. V roce 2002 získala organizace do užívání
budovu v Palackého ulici. Budova byla rekonstruována a následně zde byl otevřen klub Centrum Archa jako nízkoprahové zařízení pro mládež. V roce 2007 byla činnost klubu zaregistrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006
Sb. Vzniklo tak první vsetínské nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Organizace se začala profesionálně věnovat
práci se sociálně znevýhodněnou mládeží. V roce 2014 vznikla druhá sociální služba s názvem Mosty. Ty, jakožto služby
následné péče, se staly první službou tohoto druhu ve Zlínském kraji. Na začátku roku 2015 se sdružení změnilo na
spolek podle nového občanského zákoníku. V roce 2018 jsme rozšířili působnost služby Mosty i na Valašské Meziříčí.
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PODĚKOVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ FINANČNĚ PŘISPĚLI V ROCE 2018
Z veřejných zdrojů naši sociální práci podpořily:
Zlínský kraj, město Vsetín, město Valašské Meziříčí
Naše práce byla podpořena také dary těchto firem:
KAYAKU SAFETY SYSTEMS a.s.
Austin Detonator s.r.o.
GLASS SERVICE, INC.
TM stav, spol. s r.o.
Pravidelnou podporu naší práci věnovaly také církve, konkrétně:
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně a Sbor Církve bratrské v Hranicích
Pravidelnými nebo jednorázovými dárci finančních prostředků na provoz byli v roce 2018:
Daniel Bělov, Jitka Davidová, Miluše Fišerová, Miluše Hurtová, Ondřej Chytil, Miroslav Ildža, Michal Káčerek, Milan Kostelník, Jana Kostelníková, Ivana Kotrlová, Miriam Kotrlová, Ondřej Macek, Jiří Savko, Ester Savková, Martin Slováček,
Iva Slováčková, Marta Slováčková, Dagmar Svobodová, Lenka Šebelová, Jan Zajíček
Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům a subjektům, které nám v roce 2018 pomáhaly:
Náš dík patří panu Petru Filgasovi za vedení dramatického kroužku, Radce Bělíčkové, raperu Riadovi, Střední škole
Kostka a jejímu rádiu za pomoc při realizaci akcí pro veřejnost, Ochrannému svazu autorskému za osvobození od plateb autorských poplatků a dalším osobám a organizacím, které nám na naší cestě vycházely vstříc.
Milí příznivci spolku NA CESTĚ, jsme vděční, že Vás máme. DĚKUJEME VÁM.
Bez Vás a Vaší pomoci bychom nemohli uskutečňovat potřebnou profesionální sociální péči ani volnočasové aktivity
pro děti a mládež.
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1. CENTRUM ARCHA

sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (registrační
číslo 8709161)

Poslání a cíl CENTRA ARCHA
Naším posláním je poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich
osobností – s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně a nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke
zdravému vývoji osobností mladých lidí.

Dílčími cíli pak jsou:

Provozní doba Centra Archa:

•

nabízet zázemí pro smysluplné využití volného času,

pondělí		

15:00–20:00

•

poskytovat informace, pomoc a podporu,

úterý		

15:00–20:00

•

zprostředkovávat další potřebné služby,

středa		

15:00–20:00

•

motivovat ke změně postojů,

čtvrtek		

15:00–20:00

•

nabízet a předávat pozitivní hodnoty.

pátek		

14:00–16:00 (individuální

Pro koho tady v ARŠE jsme

poradenství po domluvě)

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 života 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. Okamžitá kapacita klubu je 30 klientů. Služba je poskytována ambulantně.
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Výsledky práce CENTRA ARCHA a co se událo v této službě v minulém roce
V roce 2018 navštěvovalo náš nízkoprahový klub pro děti a mládež každý den v průměru deset mladých lidí. Mimo
sociální služby jsme pro ně organizovali další doplňkové akce. Oblíbené byly „přespávačky“, opékání špekáčků s kytarami i bez nich, grilování nebo vodní bitvy. V létě jsme mnoho času trávili na naší zahradě. Pořídili jsme a rozvěsili
mezi stromy houpací sítě, kde si návštěvníci mohli odpočinout, povídat a užívat naší krásné zahrady. Také v tomto
roce byl největší zájem o hudební zkušebnu Sklep. Dokonce přibylo hudebních skupin. Hřeje nás u srdce, že uživatelé,
kteří dříve naši zkušebnu využívali, pokračují i dnes v hudební dráze – mají za sebou i před sebou koncerty v různých
městech atd. V roce 2018 jsme poprvé neuskutečnili celoroční turnaj ve stolním fotbale, ale rozhodli jsme se pro mix
různých turnajů. Stále je sice velký zájem o stolní fotbal, ale ne takový, aby se mohl konat pravidelný turnaj, na který
je potřeba určitý počet družstev. Pro tyto mladé lidi je často problém domluvit se, aby jich na stejnou hodinu přišel
dostatečný počet. Naplánovali jsme alespoň jednorázové turnaje ve fotbálku, v šipkách a v bowlingu přes Xbox. Také
jsme naplánovali, že půjdeme s uživateli na bowling a hrát fotbal. O bowling však byl zájem pouze na Xboxu. Na ten
reálný se nikomu nechtělo. V rámci sociální práce se rozhovory s mladými lidmi točily nejčastěji okolo vztahů, alkoholu,
drog, rodiny, sexuality, fyzických i psychických problémů, školy, práce, bydlení a budoucnosti. Ke konci roku onemocněli postupně všichni zaměstnanci v přímé péči, což vedlo k uzavření zařízení ještě před Vánocemi. I z tohoto důvodu
jsme proto neuspořádali větší akci na rozloučení s rokem 2018.

Z anonymních dotazníků návštěvníků:

„V Arše je to super strávený čas.“
„Držte se v této skupině nadále. Mám vás všechny rád.“
„Štve mě kouření mimo Archu a že se tady nemůže mluvit sprostě.“
„Je to tady super.“
„Pracovníci jsou dobří a v pohodě.“
„Líbí se mi tu všechno.“

Počet uživatelů služby: 83
Počet individuálních intervencí: 691
Počet skupinových a interdisciplinárních
intervencí: 57
Počet kontaktů: 1833
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2. MOSTY

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

Poslání a cíl MOSTŮ
Naším posláním je 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. Základním cílem je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách a chronicky
duševně nemocným tak, aby se zlepšila kvalita jejich života.

Pro koho tady v MOSTECH jsme
Služba je určena osobám ve věku od 18 let závislým na návykových látkách, které absolvovaly léčení své závislosti
v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo ambulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční pobyt v terapeutické
komunitě. Dále též osobám, které se aktuálně podrobují ambulantní léčbě nebo se rozhodly samy abstinovat. Druhou
skupinou osob, která může službu využít, jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Okamžitá kapacita je
1 klient. V případě skupinové práce je maximální kapacita 10 klientů ve skupině. Služba je poskytována ambulantně.

Provozní doba Mostů:
pondělí		
		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		
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9:00–15:00 – pracoviště Valašské Meziříčí,
9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
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Počet uživatelů služby: 51
Počet individuálních intervencí: 346
Počet skupinových a interdisciplinárních
intervencí: 20
Počet kontaktů: 506

Výsledky práce služby MOSTY a co se událo v této službě v minulém roce
Služby následné péče jsou v současnosti ve Zlínském kraji poskytovány jen v ORP Vsetín a Valašské Meziříčí, a to
právě spolkem NA CESTĚ jako sociální služba MOSTY. Náplní služby je poskytnout pomoc a podporu osobám starším
osmnácti let dříve závislým na návykových látkách, jako jsou alkohol nebo drogy. Může však být poskytnuta i lidem
duševně nemocným, s cílem zlepšit kvalitu jejich života. Kromě systematické práce na zvládání abstinence nebo psychických problémů jsme pomáhali také s praktickými záležitostmi klientů a jejich rodin (řešení bydlení, práce nebo
dluhů). Hlavní pomoc se děje formou individuálních intervencí, rozhovorů a skupinových setkání. Zároveň provádíme
pro klienty ve Vsetíně drogové testy na přítomnost metamfetaminu a THC v moči. V roce 2018 jsme začali poskytovat
služby následné péče MOSTY také ve Valašském Meziříčí. Ambulanci v tomto dalším ORP jsme otevřeli v dubnu a poskytujeme zde individuální konzultace každé pondělí. Ve Vsetíně je pak služba dostupná po celý pracovní týden. Za rok
2018 naši službu využilo 51 klientů. Těm jsme poskytli celkem 611 hodin intervencí, což představuje systematickou
individuální práci na zvládání abstinence a podporu ve změně myšlení a chování. Již od samého začátku spolupracujeme s psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži. Několikrát jsme tam vyrazili i s našimi klienty a uskutečnili na místě besedu
pro pacienty na téma doléčování a jeho důležitost ve zvládání abstinence. Spolupracujeme rovněž s psychiatrickou
ambulancí MUDr. Šebelové ve Vsetíně a dalšími psychiatry. Služba chce být „mostem“, přes který se klienti mohou
vrátit do života bez závislostí nebo se vymanit z bludného kruhu úzkosti.
Už v psychiatrické léčebně, kde se služba Mosty prezentovala, jsem se rozhodl, že ji využiju v rámci svého doléčování.
Po několika individuálních sezeních se vytvořila skupina. Bylo dobré a užitečné čerpat inspiraci z příběhů ostatních
lidí k další abstinenci. I když skupina po nějakém čase zanikla, každé další individuální setkání je dobré a motivační.
Vždy neprobíráme krizový plán abstinence, jak odmítat alkohol a jiné kroky přímo související s abstinencí. Ale mluvíme
o životosprávě, rodině, vztazích, o práci nebo společnosti obecně. Dozvěděl jsem se tu věci, nad kterými bych nikdy
nepřemýšlel. Myslím tím psychiku člověka, vztahy a postoje. Na každé další sezení se těším a je to pro mne motor
k pokračování v abstinenci a vůbec dalším běhu životem.
muž, 56 let
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3. Preventivní programy pro mládež KŘIŽOVATKY
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
zprostředkovávat mladým lidem informace preventivního charakteru 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. ročníku) za účelem preventivně působit v oblastech, které přímo, nebo i nepřímo souvisejí s vzájemnými vztahy mezi žáky ve třídě. Jako důležité vidíme téma vztahy, a to mezi vrstevníky, v rodině, ve škole,
s učiteli, s autoritami, s kamarády, s přáteli. Tento náš program v rámci projektu Křižovatky jsme v roce 2018 realizovali
ve vytipovaném třídním kolektivu na ZŠ Luh, konkrétně teď v 8. B. Na přednáškách se zaměřujeme na vztahy obecně,
na vztahy ve třídě a na celkové klima třídy, a to formou krátkých zážitkových her s výkladem. Program doplňujeme
preventivními přednáškami na témata závislost na drogách nebo alkoholu, sociální sítě, internet atd. S programem jsme
začali, když žáci chodili do 7. třídy. Od začátku 8. třídy mají novou třídní učitelku. Ve třídě je aktuálně 22 žáků.
Programy probíhají podle plánu školního roku a v loňském roce, kdy kolektiv přešel ze sedmé do osmé
třídy, jsme uskutečnili tyto programy:
• Ach ty vztahy aneb vyjděme z ulity – v NZDM Centrum Archa
• Jsem originál, a žádný zmetek – ZŠ Luh
• Jsem originál mezi originály – ZŠ Luh
• Virtuální realita – ZŠ Luh
• Vztahy chtějí odvahu – v NZDM Centrum Archa
• Do čeho investuješ… (úvodní hra na téma do čeho v životě investujeme svůj čas, schopnosti a peníze) – V NZDM
Centrum Archa
• Užívám si (Konzumní styl života. Konzumuješ, ale nemůže tě to naplnit.) – ZŠ Luh
• Stmelovací vánoční program – v NZDM Centrum Archa

8

výroční zpráva 2018

Hodnocení preventivního programu Křižovatky třídní učitelkou v 7. třídě:
„Vztahy ve třídě se určitě zlepšily, také hodnocení celého projektu bylo ve třídě pozitivní a žáci si ho chválili. Chválili si
program, aktivity, a hlavně závěrečné zakončení v Arše. Díky projektu řada žáků začala přemýšlet o vztazích ve třídě
a byli to ti, kteří se ve třídě nemusí prosazovat za každou cenu. Byly to hlavně holky, které velmi zlepšily vztahy mezi
sebou navzájem. To také souvisí s vývojem, kdy jsou holky v tomto věku dál než kluci, a proto je tento projekt více
ovlivnil.“
Mgr. Jana Hašová, ZŠ Vsetín, Luh
Hodnocení preventivního programu Křižovatky novou třídní učitelkou v 8. třídě:
„Z mé strany je pro mě přínosem, že žáky poznávám v rámci jednotlivých her, programů, vnímám jejich postoje a
reakce na různé situace, sleduji jejich vzájemné vztahy. Žáci se chovají jinak než v běžné výuce (kde většinou sedí,
nemluví, musím z nich jejich vědomosti „dolovat“ – jsou hodně pasivní, jediné, co je „rozehřeje“, je sport – fotbal,
mobil, hry na PC) a při těchto programech musí projevit iniciativu, svůj názor apod. Hry jsou super, dobře zpracované
tak, aby se zapojili všichni.“
Mgr. Martina Teplá, ZŠ Vsetín, Luh

výroční zpráva 2018
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4. Akce pro veřejnost
Tradiční akcí, při které představujeme práci našeho spolku široké veřejnosti, je den otevřených dveří. V roce 2018 se
uskutečnil ve čtvrtek 27. 9. 2018. Téma, které se prolínalo celým programem, bylo „you to you“ (U2U). Chtěli jsme
zvýraznit téma mladého člověka, který se chce vyvázat ze začarovaného kruhu závislostí a něco ve svém životě dokázat – třeba jako muzikanti kapely U2. Program měl být inspirací k něčemu, co je ukryto v každém člověku: mít chuť
vyniknout, něco dokázat, něčím dělat radost sobě i druhým. Začali jsme již dopoledne programem pro přihlášené třídní
kolektivy ZŠ. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše prostory a vybavení a dozvědět se bližší informace o činnosti spolku NA CESTĚ. Od 16 hodin potom probíhala moderovaná beseda s nadějným raperem a youtuberem Riadem ze Zlína.
Riad hovořil nejen o youtubingu, ale také o tom, jak se dělá rapový text a hudba. Besedu s Riadem zakončil krátký
hudební set rapové muziky z jeho vlastní tvorby. V programu byl také prostor k neformálnímu posezení s občerstvením. V průběhu celého odpoledne byla využívána zahrada Centra Archa. Hrál se kroket, pétanque a badminton. Na
tento den také do Archy přemístilo své studio internetové rádio Střední školy Kostka. Svými mluvenými a hudebními
vstupy dokumentovali moderátoři rádia veškeré dění při dni otevřených dveří. Na závěr proběhl na zahradě Centra
Archa táborák spojený s opékáním.
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Vedlejší hospodářská činnost spolku AMETTE
Amette je název vedlejší hospodářské činnosti spolku, která vznikla v roce 2015. Myšlenkou bylo dodávat do místních
firem zdravé svačinky a tím získávat finanční prostředky na naše sociální služby. Po těžkostech s touto formou podnikání, kdy se nám nedařilo personálně zajistit výrobu svačinek, jsme se rozhodli dále tímto způsobem nepokračovat.
Po celý rok 2018 však Amette fungovalo formou pronajímání prostor Centra Archa pro setkání neziskových organizací
nebo různé soukromé oslavy v době, kdy není nízkoprahové zařízení v provozu. K těmto akcím nabízíme také catering.
Běžnou náplní naší činnosti v Amette se stala výroba drobného studeného občerstvení pro různé příležitosti. V loňském
roce jsme zabezpečili catering pro konferenci Sdružení uživatelů autorských práv či pro kurzy Společnosti pro kvalitu
školy, z. s. Naše výjimečné chlebíčky si pochvalovali také návštěvníci pravidelných projekcí přímých přenosů baletních
představení v kině Vatra.
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Rozvaha k 31. 12. 2018
AKTIVA

Výsledovka 2018
v tisících Kč

NÁKLADY

v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem

3 254

Spotřebované nákupy celkem

255

- dlouhodobý majetek

4 143

- nákup materiálu

150

- oprávky k dlouhodobému majetku

-889

- drobný hmotný majetek

23

Krátkodobý majetek celkem

732

- energie

82

- zásoby
- pohledávky
- finanční majetek
- jiná aktiva

18

Služby celkem

315

11

- opravy

124

685
18

AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
- vlastní jmění
- výsledek hospodaření 2018
Cizí zdroje celkem
- krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM

3 986

v tisících Kč

- cestovné
- spoje

26

- propagace

29

- školení, supervize

29

- účetnictví, software

51

- ostatní

47

3 801

Osobní náklady celkem

1 989

3 822

- mzdové náklady

1 505

-21

- sociální a zdravotní pojištění

185

Ostatní náklady celkem

185

Odpisy

3 986

Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM

12
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484
38
127
3
2 727

VÝNOSY
Tržby celkem

v tisících Kč
142

Dotace celkem

2 292

- dotace Zlínský kraj

2 062

- dotace Město Vsetín
- dotace Město Valašské Meziříčí
- dotace MPSV
Dary celkem
Jiné výnosy celkem
VÝNOSY CELKEM

Ostatní

Osobní
náklady

15
205
67
2 706

Náklady projektů

v tisících Kč

Křižovatky – preventivní programy
na školách

Služby

5

-21

Mosty – služby následné péče

Nákupy
Odpisy

210

Hospodářský výsledek roku 2018

Centrum Archa – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Náklady

1 638

Výnosy

Dotace

876
42
Tržby

Dary

Jiné výnosy
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Komentář k finanční zprávě
V roce 2018 pracovalo ve spolku NA CESTĚ, z. s., celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, průměrný počet
úvazků v organizaci byl 5,4. Kromě toho pracovalo dalších 9 osob v režimu dohod o provedení práce, přičemž odpracovaly 557 hodin, což představuje dalšího 0,32 úvazku. Mzdová evidence a účetnictví spolku jsou zpracovávány
externími účetními firmami.

ZAMĚSTNANCI V ROCE 2018
Hlavní pracovní poměr

Ing. Milan Kostelník – ředitel, řízení a tvorba projektů
Mgr. Miriam Hurtová – vedoucí sociálních služeb
Mgr. Ludmila Mácová – sociální pracovník
Ing. Radim Metelka – referent administrativy
Bc. Jakub Pohanka – pracovník v sociálních službách
Bc. Pavel Kotrla – pracovník v sociálních službách

Dohody na práce konané mimo pracovní poměr
Mgr. Miluše Fišerová – psycholog služeb následné péče
Petr Mikuš – webmaster, správce sítě, grafik
Ing. Jan Plšek – lektor
Richard a Magda Polomíkovi – úklid
Dagmar Metelková – pomocná kuchařka
Miriam Uhříková – pomocná kuchařka
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Dobrovolníci
Petr Filgas

ÚDAJE O ORGANIZACI A ORGÁNY SPOLKU
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

Složení výboru a vedení spolku v roce 2018
Ing. Tomáš Hurta
Mgr. Miroslav Ildža
Pavel Slováček
Mgr. Miriam Hurtová

Statutární zástupce spolku: Ing. Tomáš Hurta – předseda výboru
Zplnomocněný ředitel spolku: Ing. Milan Kostelník
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Miriam Hurtová
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