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1. PØEDSTAVENÍ OS NA CESTÌ
Cíle a poslání
Obèanské sdruení NA CESTÌ bylo zaloeno 11.9. 2000 a posláním této neziskové organizace je napomáhat ke zdravému fyzickému, duevnímu a duchovnímu vývoji mládee a jejímu zaèlenìní do
spoleènosti.
Svou èinnost sdruení vykonává na principech køesanské lásky
a etiky v souladu s právním øádem a poadavky standardù sociální
práce.
Cílem sdruení je oslovit a motivovat mláde ve vìku od 15 do 26
let, vytvoøit bezpeèné prostøedí, nabídnout hodnoty a tím sníit
riziko sociálnì patologických jevù.

Hlavní èinnost
Naí hlavní slubou je provozování Nízkoprahového zaøízení pro dìti
a mláde Centrum Archa. Právì prostøednictvím práce v Centru se
snaíme pøiblíit a nabídnout mladým lidem hodnoty a postoje,
které by je vedly k zamylení nad tím, jakým smìrem se ubírá jejich
ivot a co by ve svém ivotì mohli zmìnit. Pomáháme jim zvládat
krátkodobé krize i tìké situace a jsme pøipraveni poradit v problémech, do kterých se dostávají.
Dalí aktivitou, která se rozbìhla v letoním roce, je poskytování
resocializaèních programù pro mladistvé a mladé dospìlé pachatele ménì závaných trestných èinù, ve kterých se snaíme pùsobit na mladé lidi, kteøí se ji dostali do støetu se zákonem a jejich
problémy jsou o to sloitìjí.
Výbor OS NA CESTÌ
(Ing. T. Hurta - pøedseda, H. Martináková, MUDr. D. Bìlov, M. Hurtová)

Vedoucí NZDM Centrum Archa a programu
K2  zdolej svou horu

NZDM

K2  zdolej svou horu

Èinnost Centra
V rámci nízkoprahového zaøízení Centrum Archa poskytujeme sluby sociální prevence a cílovou skupinou, na kterou se nae sluba
zamìøuje je pøedevím mláde a mladí dospìlí ve vìku 15  26 let.
Èinnosti, které byly uskuteèòovány v Centru v roce 2006 se dají
zaøadit do nìkolika kategorií: (dle názvosloví  2006/108 Sb. Zákon
o sociálních slubách)
1) výchovnì vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti:
volnoèasové aktivity
Návtìvníkùm Centra  dlouhodobì zajiujeme vhodné podmínky
pro to, aby se mohli vìnovat spoleèensky pøijatelným volnoèasovým
aktivitám. Mladí lidé mají v centru k dispozici stolní fotbaly,
elektronické ipky, velký výbìr známých i netradièních stolních her,
internet, malou knihovnu, sportovní náøadí, výtvarné pomùcky
a také je realizována pravidelná kola D.J.ingu pro zájemce
v hudební dílnì v klubu Sklep Návtìvníci mohli íøi nabízených
volnoèasových aktivit vyuívat po domluvì kdykoli a pokud to vyadovala povaha èinnosti, byla aktivita vykonávána pod pøímým
vedením nìkterého ze zamìstnancù.
preventivní programy
Besedy na témata, která jsou pro danou skupinu ohroující (drogy,
AIDS, ikana) se uskuteèòují nepravidelnì v prùbìhu celého roku.
Programy byly realizovány za pomocí externistù - lektorù, jednotlivcù, kteøí sami proili danou situaci èi proli stejným problémem
nebo za úèasti odborníkù z oborù souvisejících s tématy (probaèní
pracovníci, policie ÈR, pracovníci komunit atp).
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2) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím:
Èinnost byla realizována prostøednictvím zamìstnancù v sociální
práci, kteøí jsou k dispozici uivatelùm po celou dobu, kdy je centrum
otevøeno. Pomáhali jim v kontaktu s jinými vrstevníky s vhodnými
sociálními návyky, uèili je zvládat problémy v komunikaci a orientovat
se v sociálních vztazích. Vekerá tato èinnost se odehrávala
prostøednictvím rozhovorù a navazováním vztahù za podpory
kontaktního pracovníka. K rozíøení sociálních návykù jsme vyuívali
také interaktivní a záitkové hry nebo psychohry s následnou diskuzí
a dramaterapii.
3) sociální poradenství:
Podle potøeby jsme uivatelùm poskytovali krizovou intervence
a základní sociální poradenství vèetnì poskytnutí informace o návazných sociálních slubách, místech a formách pomoci. Fungovala
té dobøe spolupráce s jinými slokami a organizacemi. Sociální
poradenství bylo v kompetenci sociálního pracovníka, pøièem krizovou intervenci mohli poskytovat i kontaktní pracovníci, kteøí proli
akreditovaným kurzem krizové intervence.
4) pomoc pøi uplatòování práv:
Zamìstnanci v pøímé práci pomáhali mladým lidem s vyøizováním
bìných záleitostí (jednání s ÚP, pomoc pøi vyøizování OP, kontakt
s léèebnami, komunitami a jinými zaøízeními, atp.) V nìkterých
pøípadech pomáhali také obnovit také komunikaci s rodinou.
V závìru roku 2006 jsme získali pro práci v nízkoprahovém zaøízení
povìøení k sociálnì-právní ochranì dìtí.

Spolupráce se kolami
V roce 2006 vyuilo monost návtìvy Centra Archa mimo otevírací dobu nìkolik tøídních kolektivù. Programová koordinátorka je
seznámila s prostory zaøízení, slubami NZDM, zodpovìdìla dotazy
studentù a promítla pùlhodinový dokument Vichni jsme feáci 
z cyklu filmových dokumentù Kdy musí, tak musí?. Film je
zaloen na pojetí závislosti jako univerzálního jevu, který prochází
celým lidským ivotem. Obrazy pøibliují rùzné podoby závislosti do
zábìrù lidí závislých v lékaøském slova smyslu (na cigaretì, kávì,
alkoholu èi nelegálních drogách) se prolínají metafory malého dítìte
závislého na matce èi starého èlovìka závislého na péèi druhých.
Ukazuje se podobnost rituálù, které závislost doprovázejí a posilují
pocity slasti  pøíkladem je pøíprava kávy a obdobnì probíhající
pøíprava pervitinu pøed pouitím. Celý film je protkán otázkami,
které vyzývají k zamylení nad tím, co je závislost a kde je hranice
mezi normalitou a ne-normalitou. Dokument je doprovázen úryvky
ze ivota mladého mue ve tøech fázích jeho drogové kariéry.
Potìilo nás, e na základì tìchto kolních exkursí nae zaøízení
nìkteøí studenti opìt navtívili ve svém volném èase. Díky tomuto
seznámení s NZDM Centrum Archa dala jedna studentka kontakt
rodièùm, kteøí mìli problémy s drogovou závislostí u svého syna.
Rodièe pøili a vyuili naich poradenských slueb.
H.M.
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3. NZDM  CENTRUM ARCHA
2.
Uskuteènìné akce
Datum

Program

10.1. Preventivní program návtìva studentù z vyí zdravotnické koly

Poèet
osob
11

20.1. My dìti ze stanice ZOO promítání filmu o závislosti

30

24.1. Preventivní program návtìva studentù z gymnázia

12

27.1. Koncert kapel Criminal Collection, Real, Dovolená narkotika
17.2. ivot a dílo J.R.R.Tolkiena beseda o duchovním svìtì a fantazii
s Pavlem Hokem Th.D.
7.3. Preventivní program - návtìva studentù z vyí zdravotnické koly,
promítání dokumentu o závislosti
24.- 26.3. Bezva víkend v Semetínì záitková noèní hra a program
zamìøený na problematiku drog

100
41
26
13

4.4. Beseda o ikanì tøi lekce pro kolní kolektivy s lektorem z Havíøova

81

7.4. Rockový koncert  Hard2say

66

5.5. Hudební párty návtìvníci koly D.J.ingu mìli monost
pøedvést své dovednosti

53

11.5. Zná ji?  beseda o zneuívání drog s hosty (terapeut léèebné
komunity, policista v èinné slubì, matka bývalého uivatele)

19

25.5. Preventivní program  návtìva ákù základní koly

26
9

26.5. Paintball
1.6. Den otevøených dveøí

52

15.-17.6. Archafest 2006 festival hudby a zábavy pro mladé,
který organizovali mladí návtìvníci Archy
29.6. Himaláje, jak jsem je poznal beseda s úèastníkem výpravy,
ukázka horolezeckého vybavení, diapozitivy
31.7.-2.8. Stanový víkendový pobyt v Ústí

500
16
6

13.-15.10. V pasti  simulaèní hra a víkendový pobyt na téma
nelegální uprchlictví a nejen to.

15

3.11. Punkový koncert Real, Dovolená narkotika, Nálapná mina

65

7.11. ikana není hra, ale na hranì - beseda o ikanì

60

10.11. Paintball

8

16.-18.11. Kukaèka v papuèích  3.roèník filmového maratonu

90
57

15.12. Koncert kapel Real a Nidal
16.12. Pøedvánoèní fotbalový turnaj v tìlocviènì ve spolupráci
s mládeí CB

6

21.12. Jiný Silvestr  souèástí programu bylo závìreèné kolo
Archa cupu, otevøení nové sklepní místnosti pro K2,
promítání dokumentù a ohòostroj

61

27.- 29.12. Víkendovka trochu jinak  pobyt v Malenovicích s programem
na téma láska , pøátelství a vztahy vùbec.
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Návtìvnost Centra
2006
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
celkem
K  Kluci
H  Holky
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holky
74
80
100
53
93
109
72
76
76
55
75
75
938

kluci
375
468
460
205
292
341
226
283
266
253
327
353
3849

celkem
449
548
560
258
385
450
298
359
342
308
402
428
4787

rozhovory otevøeno/dny
noví lidé
183
21 12H + 35K=47
273
18 9H + 31K =40
469
21 22H+18K=40
142
12
27
283
19
8
374
19
6H+27K=33
284
16 10H+17K=27
253
12
8H+33K=41
162
18
5H+24K=29
104
12
2H+18K=20
146
20 12H+25K=37
124
14 25H+45K=70
419
2797
202

Kumulovaná návtìvnost

4 787

Prùmìrná denní návtìvnost

24

Poèet pravidelných návtìvníkù (odhad)

200

Poèet dnù provozu Centra Archa

202

Prùmìrná týdenní návtìvnost

120

Poèet klientù (odhad)

619

-z toho dívky

90

-z toho chlapci

310

Nejèastìjí vìk návtìvníkù

15-18

Poèet kontaktù 1)

2797

Poèet intervencí 2)

305

1) Kadá návtìva/situace pøi které dochází k interakci
(rozhovor, intervence, atp.) mezi klientem a pracovníkem
programu
2) Minimálnì 30 minutové jednání ve prospìch klienta
V rámci sociální práce a pøi rozhovorech s jednotlivci jsme øeili
pøedevím problémy týkající se drogových závislostí a problémy
spojené s touto skuteèností, ale také problémy v rodinì, jako je
alkoholismus rodièù nebo problémy ve kole.
Preventivních programù se konalo pøímo v prostorách klubu celkem
10, zúèastnilo se jich celkem 242 osob, prùmìrná návtìvnost byla
tedy 24 osob na akci.

Terénní práce
Práce terénního pracovníka je pro nae zaøízení potøebná a uiteèná, ale vzhledem k nedostatku pracovníkù a financí, jsme museli
druhou polovinu roku pøesunout naeho terénního pracovníka
na plný úvazek do Centra. Proto jeho práce v ulicích mìsta probíhala
pouze do konce èervna. Pracovník se zamìøoval na problémové
skupiny mládee a lokality, ve kterých se pohybují tito mladí lidé.
Navazoval s nimi kontakt a nabízel sluby Centra. V pøípadech, kdy
se oslovení chtìli svìøit s problémem s nimi vedl rozhovory a byl
s nimi i nadále v kontaktu a poskytoval podporu a pomoc pøímo
v terénu.
celkem
poèet kontaktù za dobu
trvání projektu (6 mìsícù)

135

- v tom nových kontaktù

105

poèet rozhovorù za dobu
trvání projektu

49

Pracovníci
V roce 2006 se v rámci nízkoprahového zaøízení neudály ve
skladbì zamìstnancù ádné zmìny. V zaøízení pracovali tøi
zamìstnanci na plný úvazek:
Vedoucí

Miriam Hurtová (1/2 úvazek)

Sociální pracovník

Miriam Hurtová (1/2 úvazek)

Kontaktní pracovník

Hana Martináková (1/2 úvazek)
Lubomír Èala (1/2 úvazek)
 do 30.6.2006 (pak celý)

Programový koordinátor

Hana Martináková (1/2 úvazek)

Terénní pracovník

Lubomír Èala (1/2 úvazek)
 do 30.6.2006

Jednotlivé programy a jednorázové akce jsme øeili DPP
a vyuitím práce dobrovolných pracovníkù.
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4. PROJEKT K2  ZDOLEJ SVOU HORU
3.
O CO JDE
Projekt K2  zdolej svou horu je inspirován jménem osmitisícovky
velmi nároèné na výstup. Její jméno nesou dva resocializaèní
programy pro pachatele ménì závané trestné èinnosti.
Kromì toho jsou v rámci projektu vytvoøeny podmínky pro realizaci
dalích alternativních trestù  výkonu obecnì prospìných prací
a veøejnì prospìných èinností.
Cílovými skupinami jsou jednak mladiství, jednak mladí dospìlí pachatelé ménì závané trestné èinnosti, zejména pak prvopachatelé.
K zaøazení do programu dochází na základì rozsudku, rozhodnutí
nebo usnesení soudu nebo státního zastupitelství a souèasnì na
doporuèení Probaèní a mediaèní sluby ÈR. Programu se lze
zúèastnit také z vlastního rozhodnutí.
Spolupráce s Probaèní a mediaèní slubou ÈR, støediskem
ve Vsetínì se datuje ji od roku 2005. V rámci ní nìkolik
mladistvých a mladých dospìlých pøilo do kontaktu s Obèanským
sdruením NA CESTÌ, které jim poskytovalo monost odpracovat
obecnì prospìné práce, nebo spoleèensky prospìné èinnosti.
Vedoucí Centra Archa, která má dlouhodobé kontakty s pachateli
trestné èinnosti, cítila potøebu rozíøit nabídku resocializaèních
programù tak, aby soudy a soudní zastupitelstva mìla vdy
monost upøednostnit alternativní pøed klasickým trestem odnìtí
svobody zejména u mladých pachatelù a prvopachatelù.
Dopisování s uvìznìnými a dalí podpùrná èinnost ve prospìch
osob na okraji spoleènosti vedly vedoucí Centra Archa k pøesvìdèení, e má hluboký smysl se tìmto lidem osobnì vìnovat,
projevovat jim zájem a podporovat v nich ve dobré. Proto vznikly
resocializaèní programy motivované nezdolnou rozhodností
horolezcù jako vzorù pro pøekonání sebe sama. Jsou urèeny pro ty,
kteøí v sobì takové impulsy sami jen tìko objevují.
Zamìstnanci Probaèní a mediaèní sluby potøebu kály vhodných
resocializaèních programù potvrdili.
Na jaøe 2006 byla vyhláena 3. výzva k podávání projektù v rámci
Grantového schématu podporujícího sociální integraci ve Zlínském
kraji a tak postupnì, po prostudování vech potøebných dokumentù a pravidel zaèal pùvodní nápad dostávat konkrétní,
projektovou podobu. V dubnu byl projekt K2 zdolej svou horu podán
a o dva mìsíce pozdìji jsme byli potìeni zprávou, e bude ze
Spoleèného regionálního operaèního programu finanènì podpoøen.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem dotace
je poskytována a do výe 100% uznatelných (neinvestièních)
nákladù.
Pøedpokládá se úèast 48 osob ve dvou resocializaèních programech, jich se má uskuteènit celkem 6. Program trvá ètyøi
mìsíce, pro úèastníky pøestavuje 16 dvouhodinových setkání
skupiny a pro kadého zvlá ètyøi individuální konzultace. Program
je zpestøen víkendovým pobytem, kde jsou nìkterá témata
zprostøedkována formou záitkù. Jednotlivé lekce jsou zamìøeny
na rozvoj sociálních dovedností a sebepoznání, témata lekcí na
sebe volnì navazují, zabývají se okruhy jako zodpovìdnost, zvládání
negativních emocí, øeení konfliktù apod.
Projekt K2 zdolej svou horu byl zahájen v èervenci 2006, ukonèení
je plánováno na kvìten 2008, trvá tedy 23 mìsícù.
Nedílnou souèástí projektu je vypracování metodiky programu
K2  zdolej svou horu zvlá pro mladistvé a zvlá pro dospìlé
a získání akreditace programù na Ministerstvu spravedlnosti ÈR.
Kladné vyøízení ádosti o akreditaci znamená toti zajitìní financování projektu ze státního rozpoètu ÈR po skonèení financování
ze Strukturálních fondù.

Pokud nemíøíte vzhùru, riskujete propadák.
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CO SE UDÁLO
Døíve ne zaèala vlastní práce s úèastníky programu, bylo nutné
vybudovat zázemí pro realizaci programu, zejména místnost, kde
by se mohli úèastníci scházet ani by byl naruen kadodenní
provoz Centra Archa. Ji v rámci pøípravy projektu byl pro klientskou místnost vyèlenìn sklad v suterénu, nyní bylo nutné jej
drobnou stavební úpravou zvìtit, zútulnit a vybavit nábytkem.
Zajitìní projektové dokumentace, stavebního povolení a zejména
hledání zhotovitele v dobì, kdy sezona stavebních prací vrcholila,
nebylo snadné. Soubìnì s budováním klientské místnosti probíhaly i dalí opravy v suterénu naí budovy, bylo nutné izolovat proti
zemní vlhkosti dalí místnost, která bude v roce 2007 upravena
na dílnu a atnu pro realizaci alternativních trestù.
Díky dotaci ze Strukturálních fondù jsme mohli nakoupit nejen
vybavení klientské místnosti ale také nezbytnou výpoèetní techniku
pro nového pracovníka, pracovní odìvy a obuv pro úèastníky programu, sekaèku, køovinoøez a dalí náøadí pro drobné práce s úèastníky programu.
V rámci pøípravné etapy jsme se hodnì vìnovali propagaci projektu,
vydali jsme nìkolik druhù informaèních tiskovin, jednak pro samotné
potenciální úèastníky a jejich rodinné pøísluníky, jednak pro odbornou veøejnost  soudce, státní zástupce, kurátory, probaèní pracovníky a také pro irokou veøejnost. Spolu s pracovníky Probaèní
a mediaèní sluby jsme ladili koneènou podobu programù a jednali
o vhodných úèastnících prvního bìhu programu K2 pro mladistvé
pachatelé. Seel se rovnì poprvé za naí pøítomnosti tzv.
multidisciplinární tým sestavený z pracovníkù Probaèní a mediaèní
sluby ve Vsetínì, kurátorù z odboru sociálnì právní ochrany dìtí,
policie ÈR a státní zástupkynì. Tito odborníci pøicházejí do kontaktu s mladistvými pachateli a znají dùvìrnì jejich problémy a potøeby. S nabídkou úèasti v programu K2 jsme také oslovili nìkteré
starosty obcí v okrese Vsetín.
V listopadu tedy po delím ladìní sestavy úèastníkù zaèal první bìh
programu K2 pro mladistvé, úèastnilo se 5 mladých muù,
program pokraèoval do února 2007. Po celou dobu probíhaly práce
v rámci alternativních trestù, zaøazeno bylo celkem 6 muù, jeden
do konce roku trest úspìnì odpykal, jeden byl pøeøazen ze zdravotních dùvodù na jiné pracovitì, ètyøi pokraèují.

Pracovníci
V rámci nového projektu K2  zdolej svou horu jsme pøijali
nového zamìstnance na plný úvazek a dalí práce s projektem
byly pokryty DPÈ.
Vedoucí projektu a skupin

Miriam Hurtová (DPÈ)

Projektový manaer

Karla Daòová (celý úvazek)

Pracovní terapeut

Lubomír Èala (DPÈ)

Kdy se èlovìk krábe na poøádnou horu,
aspoò má záruku, e to s ním nejde z kopce.
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5. ARCHAFEST
4.
Proè dalí festival?
Hlavním podnìtem pro vznik tohoto projektu bylo nedostateèné
kulturní vyití pro mladé lidi v naem mìstì. Mnohdy i z nudy,
z touhy po záitcích vyuívají mladí lidé nelegální drogy nebo
zneuívají alkohol. Proto jsme preventivními pøednákami, záitkovou hrou, exhibicí na kolech, tvorbou grafitù, tvoøivými workshopy
a koncerty skupin rùzných hudebních stylù chtìli svým vrstevníkùm
nabídnout jinou alternativu trávení volného èasu ne je pasivita
nebo návykové látky.

Pøedstavení projektu
Celý Archa fest 2006 zaèal tøemi pøednákami o drogách.Mladí
návtìvníci pøednáek byli informováni i o právních postizích za zneuití návykových látek, mìli monost posílit své schopnosti
samostatného rozhodování a vìdomí zodpovìdnosti za sebe samého. Po preventivním programu následovala volná jízda a soutì
ve skocích na kolech, záitková hra v ulicích mìsta, tvoøivé
workshopy, bìhem kterých zájemci mohli malovat na kameny, tvoøit
mozaiku nebo dát prostor kreativitì pøi modelování zajímavých
úèesù. Tvorbou rozsáhlého graffitu, který se musel dokonèovat
jetì dalí den, jsme zaujali skupinu teenagerù, která s nadením
tuto èinnost vyuila. Mladí lidé se tìili na hudební koncerty rùzných
stylù z celé Èeské republiky a taky zahranièní kapelu Illuminandi,
která dokonce Archa teamu vìnovala svoje CD. Zajímavé bylo
i vystoupení profesionálního ongléra, Frýdlanttí dramatici, kteøí
s Divadlem bez opony vystupují ji od roku 1999, humorným avak
pùsobivým zpùsobem poukazovali na nìkteré problémy týkající se
mladé generace v oblasti partnerských a rodinných vztahù.
Návtìvníci Archa festu se mìli monost vít do role aktérù
z televizní soutìe Hodina pravdy. Poutavou teèkou za celým
programem byla ohnivá show.

Èlovìku se nechce dávat víc ne
musí dokud nezjistí, e mùe.

8

5. FINAÈNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
AKTIVA

k 1. 1. 2006
-----303 016,-12 799,-26 955,-257 740,-5 522,-303 016,--

k 31. 12. 2006
-----604 905,-11 743,-49 525,-319 908,-223 729,-604 905,--

PASIVA

k 1. 1. 2006
292 063,-165 854,-126 209,-10 953,-10 953,---303 016,--

k 31. 12. 2006
280 758,-165 854,-114 904,-324 147
323 457,--690,-604 905,--

Dlouhodobý majetek celkem
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanèní majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
zásoby
pohledávky
finanèní majetek
jiná aktiva
AKTIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
vlastní jmìní
výsledek hospodaøení celkem
Cizí zdroje celkem
závazky
rezervy
jiná pasiva
PASIVA CELKEM

Komentáø:
Zásoby se týkají zboí nealkoholového baru
Pohledávky pøedstavují zaplacené zálohy a pohledávku
u Union banky
Finanèní majetek zahrnuje zùstatky dvou bankovních
úètù a koneèné stavy pokladen
Jiná aktiva pøedstavují ve výsledovce dohadnou polokou zaúètovanou, dosud vak
neschválenou  nevyplacenou dotaci na èást 2.etapy projektu K2  zdolej svou horu
a ji zaplacené pojistné za èást roku 2007
Vlastní jmìní je pøevod kladných hospodáøských výsledkù let 2002  2004
pøi pøechodu na podvojné úèetnictví
Výsledek hospodaøení je k 31. 12. 2006 sníen o ztrátu vzniklou v roce 2006
Závazky  pùjèka Mìsta Vsetín na pøedfinancování projektu K2  zdolej svou horu
a úrok pøisluející za rok 2006

ivot je umìním moného - víra jde dál.

Existují úspìchy, u kterých nikdy
neuvidí výsledek - alespoò ne na zemi.
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VÝSLEDOVKA
Náklady:
Centrum Archa
Spotøeba materiálù a energií
269 297,-drobný materiál a nákupy
67 429,-drobný dlouhodobý hmotný majetek
122 637,-prodané zboí
-energie
79 231,-Sluby
317 484,-opravy a udrování
120 264,-cestovné
8 693,-telefon
40 645,-propagace
18 071,-vzdìlávání zamìstnancù, supervize
29 530,-nájemné
19 098,-ostatní sluby
81 183,-Osobní náklady
596 893,-mzdové náklady
421 795,-dohody (DPP a DPÈ)
27 470,-zákonné sociální a zdravotní pojitìní
147 628,-Danì a poplatky
16 123,-zákonné pojitìní
2 016,-pojitìní budov, majetku, osob
5 866,-poplatky vè. bankovních
8 241,-NÁKLADY CELKEM
1 199 797,--

K2
139 104,-35 918,-103 186,---70 016,-45 594,-31,-6 439,-10 580,---7 372,-219 504,-90 286,-74 383,-54 835,-8 382,--833,-7 549,-437 006,--

Ostatní
Celkem
55 056,-- 463 457,-2 647,-105 994,--225 823,-52 409,-52 409,--79 231,-3 960,-- 391 460,--165 858,--8 724,--47 084,--28 651,--29 530,--19 098,-3 960,-92 515,-27 540,-- 843 937,--512 081,-27 540,-129 393,--202 463,--983,-23 522,--2 016,--983,-5 716,--15 790,-85 731,-- 1 722 376,--

Centrum Archa
Výnosy:
Trby
23 943,-platby klientù
23 048,-trby za zboí
-ostatní trby
895,-Provozní dotace
1 031 000,-MPSV ÈR
560 000,-MMT ÈR
130 000,-Zlínský kraj
190 000,-Mìsto Vsetín
151 000,-Evropský sociální fond
-MMR ÈR
-Dary
113 401,-dary právnických osob - firem
45 000,-dary fyzických osoba drobných dárcù
68 401,-Ostatní výnosy
6 313,-pøijaté úroky
1 563,-pøijaté èlenské pøíspìvky
4 750,--

----430 811,---43 081,--344 649,-43 081,----72,-72,---

Ostatní
Celkem
105 530,-- 129 473,-1 680,-24 728,-71 648,-71 648,-32 202,-33 097,--- 1 461 811,--560 000,--130 000,--233 081,--151 000,--344 649,--43 081,--- 113 401,--45 000,--68 401,--6 385,--1 635,--4 750,--

VÝNOSY CELKEM

430 883,--

105 530,-- 1 711 070,--

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK

Komentáø:
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1 174 657,-- 25 139,--

K2

- 6 123,-- + 19 957,--

- 11 305,--

Od èervence 2006 probíhají dva projekty v rámci hlavní èinnosti: Centrum Archa
a K2, v úèetnictví jsou vedena oddìlenì
Samostatnì je veden bar jako doplòková zisková èinnost (sdruení má L
na hostinskou èinnost), v rámci sloupce ostatní kromì toho zaúètován Archafest
jako mimoøádná aktivita a dalí zdaòované èinnosti jako napø. nájmy.
Správu obèanského sdruení NA CESTÌ zabezpeèuje statutární zástupce a pøedseda
obèanského sdruení Ing. Tomá Hurta, který je od zaloení obèanského sdruení a
dosud dobrovolným pracovníkem a nepobírá za svou práci mzdu ani ádnou odmìnu.
Práci vykonává z domova a na vlastní náklady. Náklady na správu obèanského
sdruení tak tvoøí pouze náklady na zpracování úèetnictví právnické osoby,
které zajiuje externí firma a èiní 19 840 Kè.
Vyí náklady na opravy v rámci projektu Centrum Archa tvoøí izolace proti vlhkosti
v èásti sklepních prostor a øeení s tím souvisejícího havarijního stavu
Mzdové náklady projektu Centrum Archa tvoøí mzdové náklady tøí zamìstnancù
na HPP a rùzné DPP s externími lektory, odborníky, v rámci DPP také úklid
Vekeré dary obèanskému sdruení jsou uity pro realizaci projektu Centrum Archa
Celkovì èiní pøepoètený poèet zamìstnancù, kteøí pracovali v hlavním pracovním
pomìru v roce 2006, 3,3 úvazky.
Projekt K2 je realizován od èervence 2006, náklady dle popisu v kapitole , osobní
náklady tvoøí hrubé mzdy a zákonné odvody 1 zamìstnance na HPP, 2 na DPÈ
a externích lektorù na DPP
Opravy v rámci projektu K2: klientská místnost a dalí drobné opravy
Uznatelné náklady projektu K2  zdolej svou horu jsou ze 100% hrazeny z dotace
poskytnuté na projekt v rámci opatøení 3.2. ze Spoleèného regionálního operaèního
programu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
Do konce roku 2006 byla na projekt K2  zdolej svou horu vyúètována, schválena
a vyplacena dotace ve výi 221 640 Kè, rozdíl do èástky 437 006 uvedené ve
výsledovce tvoøí náklady èásti druhé etapy, která byla vyúètována do konce mìsíce
února a je zaúètována jako dohadná poloka, pøestoe dosud nebyla vyplacena.
Financování projektu K2  zdolej svou horu probíhá z pùjèky Mìsta Vsetín, kterou
k 31.12.2006 èerpáme ve výi 300 000 Kè. Dotace je poskytována vdy
a na základì vyúètování etap.

SKLADBA NÁKLADÙ A VÝNOSÙ:

Náklady
1%

Spotøeba materiálù a energií
27%
463 457,--

Danì a poplatky
23 522,--

Sluby
23%
391 460,--

Osobní náklady
49%
843 937,--

Výnosy
0.3%
7%

Ostatní
6 385,--

Trby
129 473,--

8%

Dary
113 401,--

85%

Dotace
1 461 811,--

Náklady dle projektù

5%

70%

Ostatní
105 530,--

K2  zdolej svou horu
437 006,--

25%

Centrum Archa
1 199 797,--
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6. PODÌKOVÁNÍ
Rok 2006 byl estým rokem od vzniku obèanského sdruení
NA CESTÌ a také druhým rokem fungování hlavního projektu
 Centrum Archa. Rozbìhla se vìtí spolupráce se kolami
a také nový projekt K2  zdolej svou horu. Ani jedna z tìchto èinností se neobela bez vnìjí podpory, a u finanèní nebo praktické.
Z tohoto dùvodu, jako ji kadoroènì, patøí závìr této zprávy podìkování vem, kteøí se jakýmkoli zpùsobem podíleli na podpoøe této
sluby.
Dìkujeme za finanèní podporu:
Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR
Ministerstvu kolství a tìlovýchovy ÈR
Evropskému sociálnímu fondu
Ministerstvu pro místní rozvoj ÈR
Zlínskému kraji
Mìstu Vsetín
Freescale Polovodièe Èeská republika s.r.o.
Hurtovi T.
Hurtové M.
Kováøové I.
Chytilovi O.
a dalím drobným dárcùm
Dìkujeme za dobrovolnickou pomoc pøi pravidelném provozu
Centra Archa i pøi jednotlivých akcích a programech:
Honzovi Bláhovi
Evì Èalové
Jitce Novosádové
Veronice Chromèákové
Jakubovi Èalovi
Rovnì dìkujeme vem tìm, kteøí tuto práci podporují svým
zájmem a modlitbami.

Èlovìk ije to, co øíká
- pøed tím není úniku ani v mlèení.

Na samotný závìr pak uvádíme biblický ver, který vyjadøuje nai
vdìènost za monost realizovat tuto slubu v naem mìstì :
 A vdycky za vecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu
naeho Pána Jeíe Krista.
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Kdy nìkoho pøivedete na køiovatku,
zodpovídáte za to, e mu ukáete cestu
- vybrat si musí sám.

OS NA CESTÌ
PALACKÉHO 138, VSETÍN

centrum

www.centrumarcha.cz
tel.: 571 412 164
mob.: 775 677 887
775 677 889

archa

