Slovo úvodem
Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé, držíte v rukou výroční zprávu spolku NA CESTĚ za rok 2021. Předpokládám,
že se vám opět líbí naše grafika. Je to jistě důležité, ale není to podstatné. To podstatné se dočtete dále v textu této zprávy.
Už v roce 2020 jsme se chystali na slavnostní připomenutí 20 let služby našeho spolku. To se nám kvůli covidu nepodařilo,
tak jsme to posunuli na rok 2021 s tím, že budeme slavit 20 + 1 let služby. Opět byl covid silnější a my to museli posunout.
Věřím, že v roce 2022 se to již podaří.
Rok 2021 byl složitý v tom, že stále probíhala covidová pandemie, což s sebou neslo různá omezení, která se dotýkala obou
našich služeb i našich klientů. S upraveným provozem jsme nemuseli zavřít úplně, služby běžely a my jsme tu mohli být pro
naše klienty, i když v trochu omezeném rozsahu.
Stále máme dva projekty v rámci poskytovaných sociálních služeb. Je to dlouhodobý projekt Centrum Archa, který je již ve
Vsetíně známý. Toto nízkoprahové centrum pro děti a mládež je klienty hojně využívané.
Dalším projektem jsou Mosty – služby následné péče. Toto je mladší služba, nicméně již je také využívaná mnoha klienty ve
Vsetíně a také ve Valašském Meziříčí. Dále v textu si můžete přečíst reakce některých našich klientů na tuto službu.
Naším dlouhodobým cílem je zrekonstruovat objekt, kde poskytujeme sociální služby a kde náš spolek sídlí. Prvním dílčím
krokem, který se nám podařilo zrealizovat, bylo zpracování projektové dokumentace k zamýšlené rekonstrukci. Projektovou
dokumentaci jsme zaplatili z darů, moc si této podpory vážíme.
Přestože byl rok 2021 opět rokem nestandardním v mnoha ohledech, naši podporovatelé vědí o důležitosti práce, kterou
děláme, a tak stáli při nás. Jsem vděčný za finanční podporu Zlínského kraje, města Vsetín, města Valašské Meziříčí i sboru
Církve bratrské ve Vsetíně. Velký dík patří také donátorům ze soukromých společností i jednotlivcům. V době, kdy se mnohé
plány mění a různě posunují díky skutečnostem, se kterými sotva kdo mohl počítat, si o to více vážíme vaší finanční podpory.
Jen díky vám můžeme pracovat a sloužit potřebným. Také chci poděkovat vám všem, kteří naše potřeby v modlitbách předkládáte Bohu, jemuž i my věříme.
Ing. Tomáš Hurta
předseda

O nás
Posláním spolku je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také
dospělým v obtížných životních situacích.
Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času
a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální. Svou činnost vykonáváme na principech křesťanské lásky a etiky, přičemž respektujeme individuální
potřeby jednotlivců.

Krátce z historie
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 s názvem 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. Tato sociální
služba následné péče se stala 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 oblast poskytování služby Mosty i na Valašské Meziříčí.
V roce 2019 jsme poskytovali sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa ve Vsetíně a služby následné péče Mosty ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Stejně jsme pokračovali i v roce 2020. Z důvodu pandemie covidu-19
jsme museli dočasně uzavřít Centrum Archa, služba Mosty však byla v provozu bez
omezení po celý rok. V roce 2021, i přes stále probíhající pandemii covidu-19, jsme
naše služby uzavírat nemuseli a mohli jsme je tak klientům plně poskytovat.

Poděkování těm, kteří finančně přispěli v roce 2021
Z veřejných zdrojů naši sociální práci podpořili:
Zlínský kraj, město Vsetín, město Valašské Meziříčí a MPSV České republiky

Naše práce byla podpořena také dary těchto firem:
Kayaku Safety Systems Europe a.s.
Pravidelnou podporu naší práci věnovala také církev, konkrétně sbor Církve bratrské ve Vsetíně

Pravidelnými nebo jednorázovými dárci finančních prostředků na provoz byli v roce 2021:
Bělov Daniel, Fišerová Miluše, Hurta Michal, Hurtová Miloslava, Chytil Ondřej, Ildža Miroslav, Janků Vlasta, Kostelník Milan,
Kotrlová Miriam, Ohlídalová Vlasta, Pajzáková Irena, Palička Karel, Pohanka Jakub, Pohanková Lenka, Savko Jiří, Savková
Ester, Slováček Martin, Slováčková Iva, Slováček Pavel, Slováčková Marta, Zajíček Jan, Zámečník David
Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům a subjektům, kteří nám v roce 2021 pomáhali.
Náš dík patří panu Petru Filgasovi za režijní vedení a nácvik divadelní hry Mlčení, jejíž představení se uskutečnilo v rámci
programu 17. ročníku festivalu Chaverut věnovanému Izraeli, který každoročně pořádá město Valašské Meziříčí. Kvůli protiepidemickým opatřením bylo předtočené představení vysíláno on-line. Poděkování patří také všem hercům.
Děkujeme 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 rádi, že nás podporujete. DĚKUJEME VÁM.
Bez vás a vaší pomoci bychom nemohli uskutečňovat ani tolik potřebnou profesionální sociální péči, ani volnočasové aktivity
pro děti a mládež.

Centrum Archa
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrační číslo 8709161)
Poslání a cíl Centra Archa
Poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý
rozvoj jejich osobností – cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně
a v nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke zdravému vývoji osobností mladých lidí.

Dílčími cíli pak jsou:
•

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.

Pro koho tady jsme
Služba je určena mladému člověku ve věku 13 až 26 let žijícímu ve Vsetíně a blízkém
okolí, který vede rizikový způsob života nebo je jím 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 každý týden od pondělí do čtvrtka (v pátek je
možnost individuálního poradenství).
V roce 2021 jsme evidovali 49 klientů. Celková návštěvnost činila 1572 kontaktů s lidmi, kteří spadali do cílové skupiny. Je
to menší počet než v předchozím roce. Přisuzujeme to dopadu „covidového období“. Na všechny z nás měla tato situace nějaký dopad. Nemůžeme se tedy divit, že to nebylo jednoduché ani pro naši cílovou skupinu. Někteří uživatelé se pokoušeli
uvolnit stres například marihuanou či alkoholem, ale také realizací různých výletů. Některým se podařilo sehnat si brigádu.
Na některé byl vyvíjen tlak ze strany rodičů, aby zařízení nenavštěvovali a nezvyšovali tak možnost nákazy. Někteří přivykli
počítači a domácímu prostředí, jiné doma udržely psychické problémy. Nicméně jsme rádi, že se potvrdilo, že je o naši službu
zájem. Uživatelé nám sdělovali svoji radost z toho, že je Archa otevřená. Mohli zde probírat svoje záležitosti týkající se školy,
práce, rodiny, průšvihů, depresí, strachu, naštvání z opatření a dalších věcí. Nemuseli na to být sami. Ukázalo se, že za Archu
byli moc rádi. Pro nás pracovníky to byla také příležitost k většímu zapojení se do práce na sociálních sítích. Pomohlo nám
to nejen udržet kontakt s některými uživateli, ale také kontaktovat zájemce nové. V teplejších měsících, kdy byla uvolněna
některá proticovidová opatření, se také naši návštěvníci snažili této „svobody“ využít. A my jsme je v těchto aktivitách rádi
podpořili. Konečně začali více komunikovat. Zkoušeli jsme uspořádat akce (v rámci možností), ale lidé neměli zájem. Ani na
fotbalový turnaj se nedostavil potřebný počet hráčů. Na konci roku se nám ale konečně podařilo zorganizovat i „přespávačku“
v rámci Vánoc v Arše. Společně se zdobil stromeček, napekly se pusinky a perníčky, na kterých mohli účastníci projevit svoji
kreativitu. Byl to moc příjemně strávený společný čas. Pomohlo to otevřít témata, která v sobě někteří drželi. Bylo to hezké
a nadějeplné zakončení roku 2021.

Jeden příběh z Archy
Igor vyrůstal s matkou, která měla problémy s alkoholem. Otec bydlel daleko, ale podporoval je alespoň finančně. Matka
s penězi nevycházela. Děti se neměly dobře. Igor trávil svůj volný čas v Arše a o víkendech popíjel s přáteli. O svých problémech s lidmi moc nemluvil. Když byla situace matky neúnosná, vzal si otec děti k sobě. Igor měl se sourozenci hezký vztah,
ale situace matky ho trápila. Přesto to nechtěl s pracovníky Archy rozebírat. Tyto věci nám sdělil až po několika letech, kdy se
s ním rozešla přítelkyně, protože si našla jiného chlapce. Je pro něj těžké mluvit o osobních věcech. V Arše může trávit volný
čas, dostává se mu zde pozornosti, podporujeme ho, poukazujeme na jeho kvality, rozebíráme s ním jeho plány do budoucna
atd. Potkává se zde s vrstevníky – není sám. Dáváme mu zároveň dostatečný prostor. Mluvil o tom, že nemá jiné místo, kam
by chodil, když se nechce opít.

Mosty
Služby následné péče
sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
(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
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 je služba určena
Pro osoby závislé na návykových látkách (alkohol, nealkoholové drogy), které
•

absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém zařízení či
komunitě

•

nebo se podrobují ambulantní léčbě u psychiatra

•

nebo se rozhodly samy abstinovat.

Druhou skupinou osob, která může službu vyhledat, jsou osoby s chronickým
duševním onemocněním. Služba je určena pro osoby od 18 let věku.

Okamžitá kapacita pro individuální práci je 1 klient. V případě skupinové práce je maximální kapacita 10 klientů ve skupině.
Služba je poskytována ambulantně, a to na dvou pracovištích:
•

Valašské Meziříčí – každé pondělí

•

Vsetín – pondělí–pátek

V roce 2021 prošlo službou 93 zájemců. Z toho se někteří stali klienty s platnou smlouvou a začali pravidelně docházet
a využívat službu. V tomto roce jsme měli 50 klientů s platnou smlouvou.
Sociální služba následné péče Mosty je jednou z mála služeb ve Zlínském kraji, která nabízí ambulantní systematickou pomoc
a podporu lidem závislým na alkoholu či nealkoholových drogách a lidem, kteří se potýkají s úzkostí.
Přestože i v tomto roce pokračovala celospolečenská opatření nastavená v souvislosti s nemocí covid-19, naše služba nebyla
po dobu celého roku 2021 žádným způsobem omezena. V září se nám rovněž podařilo otevřít další běh skupiny pro závislé,
kterou jsme museli v loňském roce zrušit právě kvůli opatřením ze strany státu. Skupina byla uzavřená a časově omezená.
Účastníci se domluvili na docházení jednou za dva týdny a těchto 13 setkání probíhalo až do prosince, kdy jsme celý skupinový
běh zakončili společnou večeří a hodnocením ze strany účastníků (některé ohlasy viz níže). Všechny ohlasy byly velmi kladné
a většina vyjádřila přání účastnit se dalšího připravovaného běhu v následujícím roce na jaře.
Ještě intenzivnější spolupráci jsme navázali s konkrétními psychiatry v ambulancích a i v tomto roce pokračovala dobrá spolupráce s pracovníky psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Opět jsme se kvůli opatřením ani tento rok nedostali na pravidelné
besedy s pacienty, ale díky bývalému dlouholetému (opakovaná hospitalizace) pacientovi protialkoholního oddělení, který je
naším klientem, jsme měli zajištěnu informovanost pacientů prostřednictvím jeho rekondičních pobytů. Klienta jsme vybavili
krátkým informativním videem a spolu s jeho zkušeností to byl velmi dobrý motivační prvek pro pacienty v aktuální léčbě
a podnět k tomu, aby vážně přemýšleli o možnosti následné péče (ať u nás, nebo v jiné organizaci).
Jako každý rok jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí, který proběhl v měsíci září. Je to dobrá
příležitost prezentovat veřejnosti naši službu a potkat se s dalšími poskytovateli jiných služeb.
Pravidelně se setkáváme s velmi kladným ohlasem z řad klientů, kteří oceňují ucelený terapeutický program pomoci v oblasti zvládání abstinence či psychických problémů. Kromě terapeutické práce poskytují pracovníci pomoc s praktickými záležitostmi, které spadají do oblasti sociální pomoci nebo s ní úzce souvisejí (problémy s bydlením, zaměstnáním, dluhová
problematika, komunikace s rodinou či úřady atp.). Služba je již několik let provozována nejen ve Vsetíně, ale také ve Valašském Meziříčí.

Příběh z Mostů
S drogami jsem začal ve svých 15 letech, a to konkrétně marihuanou. Asi jako všichni ostatní, kteří si tím samým prošli, jsem
v tom neviděl žádný problém, ba naopak. Přinášelo mi to jen pozitivní a příjemné pocity či příjemně strávené chvíle. Byl to
pro mě obrovský objev, protože díky kouření marihuany jsem najednou zapomněl na to, jak jsem ve svém životě vlastně
nešťastný. Ze všech stran mi bylo tlučeno do hlavy, že marihuana je vstupní branou do světa drog, a já se tomu jen smál
a myslel si, že to se mi nikdy nemůže stát. A dnes Vám všem můžu s klidným svědomím říct, že tomu tak opravdu je.
Netrvalo dlouho, než jsem se přes všechny možné drogy dostal až ke své osudové – pervitinu. Ten jsem poprvé užil ve svých
18 letech a hned od prvního užití se to se mnou táhlo až do mého odjezdu do psychiatrické nemocnice v Kroměříži, což trvalo
zhruba 3 roky.
V důsledku užívání pervitinu jsem si přišel jako král světa, a tak jsem začal kašlat na všechny a na všechno, co pro mě v tu
dobu bylo alespoň trochu důležité. Na kamarády, na školu, na rodinu, a vlastně i sám na sebe. Vůbec jsem nepřemýšlel nad
tím, co bude potom. Bylo mi to úplně jedno. A pak už to mělo rychlý spád.
Přišel jsem o práci, což jsem v tu dobu bral jako úlevu, ale právě tohle byl poslední hřebíček do rakve. Když mí rodiče zjistili,
v jaké se nacházím situaci, že nemám co jíst, nemám peníze na nájem, zhubl jsem asi 10 kilo, sám jsem si uvědomil, že jsem
na dně a takhle to dál nejde.
Týden nato jsem odjel na léčení a po léčbě byla otázka, co dál. Věděl jsem, že sám to určitě nezvládnu a budu potřebovat
pomoct. Do rukou se mi dostal letáček o službě Mosty. Zavolal jsem a hned při druhém pípnutí se na druhé straně ozval sympatický hlas paní Miriam, která pohotově zareagovala a přijala mě hned, jak jsem mohl.
Dnes využívám služby Mosty už přes rok a jsem velice spokojeným klientem. Nenapadá mě jediná věc, kterou bych mohl Mostům vytknout. Paní Miriam přistupuje ke své práci a svým klientům s otevřenou náručí a její přátelský a zároveň profesionální
přístup je jeden z důvodů, proč se mi stále daří abstinovat. Dále mi také paní Miriam pomáhá s mými úzkostmi a depresemi,
které jsem dříve nikde neřešil, ale také s mými rodinnými vztahy a vztahy celkově. I když se často cítím pod psa, tak z Mostů
odcházím vždy s u mě nevídaným úsměvem na tváři a s lehkostí v nohou i na duši. Je to pro mě velkým osvobozením a nadějí
na lepší zítřky, za což službě Mosty, a hlavně paní Miriam, patří mé velké díky.

Akce
Na začátku roku 2020 jsme uskutečnili benefiční divadelní
představení Mlčení. Setkali jsme se s pozitivními ohlasy a bylo
pro nás velkým překvapením, že jsme byli požádáni, abychom
vystoupili i na jiných místech s touto židovskou tematikou.
Velmi brzy nám ale naše plány na další hraní překazily okolnosti, které byly spojeny se situací ohledně covidu-19. O to
více jsme byli mile překvapeni, že v tomto roce o naši hru
projevilo zájem město Valašské Meziříčí, které pořádalo již
18. ročník tradičního festivalu Chaverut, věnovaného židovské
tematice. I když jsme nemohli sehrát představení naživo, dostali jsme možnost natočit hru v prostorách M-klubu ve Valašském Meziříčí a spolu s dalším programem byla vysílána pro
zájemce on-line. Byli jsme za to rádi, jelikož zůstal kvalitní záznam, a přestože nemůže nahradit živé představení, je možné
jej stále a kdykoli shlédnout na Youtube.

Hopodaření spolku
Rozvaha k 31. 12. 2021
AKTIVA

Výsledovka 2021
v tisících Kč

NÁKLADY

v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem

3 104

Spotřebované nákupy celkem

- dlouhodobý majetek

4 323

- nákup materiálu

23

- oprávky k dlouhodobému majetku

1 128

- drobný hmotný majetek

37

Krátkodobý majetek celkem

1 265

- energie

91

- zásoby
- pohledávky
- finanční majetek
- jiná aktiva

11

Služby celkem

37

- opravy

1 198
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AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
- vlastní jmění
- výsledek hospodaření 2021

4 369

v tisících Kč

- cestovné

151

286
58
8

- spoje

31

- propagace

10

- školení, supervize

30

- účetnictví, software

37

- ostatní

112

3 874

Osobní náklady celkem

2 287

3 922

- mzdové náklady

1 763

-48

- sociální a zdravotní pojištění

524

Cizí zdroje celkem

495

Ostatní náklady

36

- krátkodobé závazky

469

Odpisy

58

- jiná pasiva
PASIVA CELKEM

26
4 369

Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM

3
2 821

VÝNOSY
Tržby celkem

v tisících Kč
24

Dotace celkem

2 642

- dotace Zlínský kraj

2 276

- dotace Město Vsetín
- dotace Město Valašské Meziříčí

229
10

- dotace MPSV

127

Dary celkem

103

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

Náklady

4
2 773
-49
v tisících Kč
1 799
945
1
25

Výnosy

Komentář k finanční zprávě
V roce 2021 pracovalo ve spolku NA CESTĚ celkem 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu na 4 celé úvazky.
Pracovníky na hlavní pracovní poměr doplnilo celkem 5 pracovníků, kteří pracovali v režimu dohod o provedení práce. Tito lidé
odpracovali za loňský rok celkem 601,5 hodin, což v přepočtu představuje 0,34 úvazku. Nákup materiálu zahrnuje zejména
nákup potravin na výrobu občerstvení, nákup zboží pro nealkoholický bar, kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, krmivo pro naše zvířectvo, žárovky a drobný materiál k opravám, např. barvy, tmely a malířské potřeby. Ostatní služby
zahrnují zejména náklady na svoz odpadů, služby v oblasti BOZP a PO, právní služby, každoroční revize elektrospotřebičů,
plynového kotle a spalinových cest. Odpisy jsou uvedeny v nákladech v plné výši. Dary činily v roce 2021 celkem 103 tisíc Kč,
převážně byly použity na financování provozních nákladů spojených s projekty Centrum Archa, Mosty a Křižovatky.

Zaměstnanci v roce 2021

Údaje o organizaci

Hlavní pracovní poměr

Název organizace: NA CESTĚ, z. s.

Ing. Tomáš Hurta – projektový manažer (do března 2021)

Sídlo: Palackého 138, Vsetín

Mgr. Miriam Hurtová – vedoucí sociálních služeb
Mgr. Ludmila Mácová – sociální pracovník
Bc. Jakub Pohanka – pracovník v sociálních službách
Bc. Pavel Kotrla – pracovník v sociálních službách

Dohody na práce konané mimo pracovní poměr
Ing. Tomáš Hurta – projektový manažer (od dubna 2021)
Ing. Radim Metelka – ekonom a referent administrativy
Samuel Vaculík – pracovník v sociálních službách
Karolína Holzer – úklid (od října 2021)

IČ: 70640548
Telefon: 571 412 164 / 725 901 536
E-mail: centrumarcha@centrumarcha.cz
Web: jsmenaceste.cz
Provozní bankovní účet: 183095056/0300
Dárcovský bankovní účet: 2400581157/2010

Složení výboru a vedení spolku v roce 2021
Ing. Tomáš Hurta – předseda výboru
Mgr. Miroslav Ildža – místopředseda výboru
Pavel Slováček – člen výboru

Petra Slováčková – úklid (do ledna 2021)

Mgr. Miriam Hurtová – členka výboru

Dobrovolníci

Statutární zástupce spolku: Ing. Tomáš Hurta

Petr Filgas

Mgr. Michal Skalka – člen výboru
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Miriam Hurtová

