úvodník
občanské sdružení na cestě
Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ,
zdá se to jako včera, kdy jsme s několika nadšenci zakládali občanské sdružení s tím, že chceme udělat něco
pozitivního pro mladé lidi ve Vsetíně. Letos jsme oslavili 10. výročí založení našeho sdružení a za tu dobu jsme
společně vykonali mnoho. Díky vám všem, kteří jste se za uplynulých deset let jakkoli zapojili do naší společné
práce. Bez vás zaměstnanců, dobrovolníků, přátel a dárců bychom jistě nebyli tam, kde jsme dnes. Vážím si
vašeho nasazení, ochoty a pomoci.
A co konkrétně se podařilo v roce 2010? Tento rok jsme pokračovali v realizaci našeho hlavního projektu - Centrum Archa. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které provozujeme jako sociální službu dle Zákona č. 108/2006
Sb.
Také pokračovaly projekty „Křižovatky” a nově
projekt „Spolu a lépe“. Všechny tyto projekty
pomáhají mladým lidem aktivně se začlenit do
společnosti, získat sociální pomoc a dovednosti, pozitivně využívat svůj volný čas a rozvíjet
svou osobnost.
To, že se mladí lidé cítí v našem centru dobře,
bylo zásluhou našich obětavých zaměstnanců,
kterým patří můj dík. Rovněž bych rád poděkoval členům výboru, kteří zdarma dávají k dispozici svůj čas, nápady, podporu a ochotu
posouvat tuto práci dopředu. Velmi si vážím
všech dárců, kteří jsou i v nelehké době ochotní nezištně nás podporovat a umožňují nám
tak naplňovat poslání OS NA CESTĚ.
Můj dík samozřejmě patří i tomu, v něhož věříme, našemu nebeskému Otci. Jeho podpora
nás ujišťuje o správnosti nastoupené cesty.
Ing. Tomáš Hurta
předseda Občanského sdružení NA CESTĚ
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o.s. na cestě
občanské sdružení na cestě
Je tomu již 10 let, co vzniklo toto občanské sdružení a co jsme „na cestě“ a snažíme se vlastním úsilím i za pomoci
a přispění jiných naplňovat cíle a poslání, pro které jsme tady.
Posláním občanského sdružení je pomáhat mladým lidem aktivně a plnohodnotně využívat volný čas a napomáhat ke zdravému vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní a materiálové.
Cílová skupina, které se věnujeme, jsou mladiství a mladí dospělí ve věku 15 – 26 let ze Vsetína a jeho
nejbližšího okolí.

Cíle, které se snažíme naplňovat
•

•
•
•
•

nabízet zázemí pro smysluplné využití
volného času
poskytovat informace, pomoc a podporu
zprostředkovávat další potřebné služby
motivovat mládež ke změně postojů
nabízet a předávat pozitivní hodnoty

Organizační strukrura

2
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občanské sdružení na cestě
V letošním roce jsme se věnovali třem projektům
•

Centrum Archa

•

Spolu a lépe (K2 - zdolej svou horu, Ararat)

•

Křižovatky

výroční zpráva 2010
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centrum archa
občanské sdružení na cestě
Je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které je dle zákona službou sociální prevence (Zákon č. 108/2006
Sb., § 62).
Prakticky to znamená, že jde o klub pro mládež, která neví, co s volným časem, a tráví jej v partě na ulici, parku
či hospodě nebo podobným způsobem. NZDM mohou navštěvovat skejťáci, hip hopeři, vyznavači alternativního
způsobu života, technaři, punkeři, lidé bez zájmů i ti, kdo mají chuť něco tvořit. Mládež, která je pro všechno
nebo proti všem… Centrum Archa chce být místem přijetí a pomoci v nejrůznějších oblastech života dospívajícího
člověka.
Jde o bezplatnou alternativu organizovaných volnočasových aktivit a kroužků, která má sociální přesah.
To je hlavní význam NZDM a zásadní odlišení
od běžných klubů a kroužků pro mládež,
jelikož NZDM prostřednictvím pracovníků
vzdělaných v sociální oblasti provozuje preventivní činnosti a mladí lidé zde mají:
•

možnost svěřit se s problémem

•

možnost otevřít životní otázky

•

možnost začít problém spolu s pracovníkem řešit

•

možnost pobývat v „chráněném”
prostředí (bez alkoholu a drog)

•

možnost mít své místo, kde se lze
realizovat

•

možnost být pod „dozorem” školených
pracovníků

I v letošním roce jsme tedy poskytovali
mladým lidem tyto možnosti.
Pokud mladý člověk hledal prostor a zázemí
pro trávení svého volného času nebo místo
pro realizaci vlastních aktivit - byli jsme tu
pro něj.
Pokud vedl rizikový způsob života, byl tímto
způsobem ohrožen nebo se ocitl v obtížných
životních situacích - byli jsme tu pro něj.
Nabízeli jsme nejen bezpečné místo, ale též
poskytovali informace, pomoc a podporu, motivovali ke změně postojů, nabízeli a předávali
pozitivní hodnoty a zprostředkovávali další

4
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občanské sdružení na cestě
potřebné služby. Na posouzení všech, kterých se to týká, pak je, zdali a do jaké míry se nám naše úsilí v letošním
roce podařilo.
Samotná činnost v centru i mimo něj probíhala následovně:

Provozní doba:

Návštěvnost centra - počet kontaktů

PO:

16:00 – 21:00

ÚT:

16:00 – 21:00

Měsíc

Návštěvníci

Prvokontakt

ST:

16:00 – 21:00

ČT:

16:00 – 21:00

Leden

664

37

PÁ:

16:00 – 22:30

Únor

918

208

Březen

646

39

Duben

397

14

Květen

377

14

Červen

400

76

Červenec

305

38

Srpen

231

7

Září

277

35

Říjen

381

16

Listopad

392

29

Prosinec

320

7

CELKEM

5308

520

Sociální poradenství
Podle § 37 se uživatelům služby poskytuje sociální poradenství, které zahrnuje:
•

•

základní sociální poradenství, kdy jsou mladým
lidem, ale i rodičům poskytnuty potřebné informace
k tomu, aby mohli pozitivně řešit svou nepříznivou
sociální situaci, do níž se dostali.
odborné sociální poradenství, které se zaměřuje
především na práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností. Toto poradenství zahrnuje rovněž:
◦◦ zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
◦◦ sociálně terapeutické činnosti
◦◦ pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Počet intervencí: 1160
Počet uživatelů služby s platnou smlouvou: 79

Uživatelům služby bylo celoročně poskytováno poradenství především v oblasti závislostí na alkoholu a jiných
drogách, řešily se problémy ve škole, v rodině a problémy
s bydlením. Veškeré poradenství bylo bezplatné a anonymní a poskytlo se právě těm mladým lidem, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci nebo vedli rizikový způsob života. Byla jim poskytnuta informace nebo zprostředkována
návazná služba.
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občanské sdružení na cestě
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
V rámci těchto činností probíhaly v budově centra i mimo ni tyto aktivity:

Volnočasové aktivity
I v tomto roce pravidelně a celoročně probíhalo vedení a škola dj-ingu všech zájemců ve hraní na „gramcích“ a
pravidelný celoroční turnaj ve stolním fotbálku. Uspořádali jsme rovněž několik koncertů začínajících kapel a dali
tak prostor pro vlastní tvořivou činnost jednotlivců.
Velmi oblíbenou aktivitou byly víkendové pobyty, které probíhaly vždy mimo budovu centra v pronajatých chatách v okolí Vsetína. Zde zažili
mladí
lidé
nejen
„jiný
víkend”,
ale
v příjemném a podnětném prostředí mohli
získat nové informace, vyzkoušet své sociální
a komunikační dovednosti, naučit se toleranci
a spolupráci. Mnohé o sobě samých, svých
schopnostech a možnostech se pak mohli
dozvědět také při simulačních zážitkových
hrách.
V měsíci červenci proběhl další ročník malého
prázdninového festivalu „Hranaté kolečko” na
přilehlé zahradě centra.

Preventivní programy
Besedy, přednášky a hosté, kteří přinesli
mladým lidem zajímavé pohledy, zážitky i
notnou dávku poučení.

Na službu Centrum Archa jsme v rámci
veřejné zakázky Zajištění sítě sociálních
služeb typu nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež ve Zlínském kraji získali finanční
prostředky i pro rok 2010.

6
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občanské sdružení na cestě
Pořádané akce - přehled
Datum

Akce

Účastníci

21. 1.

1. turnaj ve stolním fotbale

28

22. - 24. 1.

Víkendový pobyt: Velké Karlovice

29. - 30. 1.

Lanparty

10

18. 2.

2. turnaj ve stolním fotbale

28

19. 2.

Koncert: Almost Goog, Sundown Fever

18. 3.

3. turnaj ve stolním fotbale

22

25. 3.

Turnaj v šipkách

10

15. 4.

4. turnaj ve stolním fotbale

22

16. - 18. 4.

Víkendový pobyt: Vztahy

10

20. 5.

5. turnaj ve stolním fotbale

28

28. - 30. 5.

Víkendový pobyt: Nouzový východ

8. 6.

Punkový koncert

65

17. 6.

6. turnaj ve stolním fotbale

24

29. 6.

Přednáška o pohlavních chorobách

15. 7.

7. turnaj ve stolním fotbale

12

17. 7.

Hranaté kolečko

66

2. - 8. 8.

Týdenní pobyt ve Zvířeticích

6

19. 8.

8. turnaj ve stolním fotbale

12

16. 9.

9. turnaj ve stolním fotbale

18

17. 9.

Koncert: Toi Toi; Demonstrace Levitace

25

21. 10.

10. turnaj ve stolním fotbale

22

9. 11.

Koncert: Counterpunch; Outsider

20

18. 11.

11. turnaj ve stolním fotbale

14

16. 12.

12. závěrečný - celoroční turnaj ve s. f.

12

22. 12.

Předvánoční setkání

28

7

130

6

8
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křižovatky
občanské sdružení na cestě
Tak se jmenuje projekt primární prevence na školách, jehož obsahem jsou jednotlivé přednášky, pořádané
především pro žáky druhého stupně základních škol a prvních ročníků středních škol. Cílem projektu je
zprostředkovat osloveným takové znalosti a dovednosti, které by jednotlivci byli schopni využít a uplatnit při
svých pozdějších postojích. Zároveň projekt podporuje zdravý životní styl a snaží se o posílení schopností čelit
sociálnímu tlaku a tlaku vrstevnické skupiny.

Přednášky v roce 2010
V roce 2010 jsme uskutečnili 43 přednášek pro ZŠ a 8 přednášek pro SŠ. Oslovili jsme tak celkem 990 žáků.
O naše preventivní programy projevily zájem
dvě ZŠ ze Vsetína a v dobré spolupráci jsme
pokračovali s dalšími čtyřmi ZŠ v okolních obcích (Jablůnce, Hovězí, Halenkově a Valašské
Polance). Novou spolupráci jsme zahájili se
ZŠ v Horní Bečvě a Rožnově pod Radhoštěm.
V roce 2010 jsme spolupracovali se třemi
SŠ – VOŠZ, SOŠ Josefa Sousedíka a SPŠS.
V roce 2011 plánujeme oslovit minimálně
1000 studentů.

Reakce školy
Od září do listopadu probíhaly na naší škole
ZŠ Valašská Polanka preventivní programy ve
spolupráci s Hanou Martinákovou, která tyto
programy sama vede. Nabídka programů je
vždy bohatá a uzpůsobena věku žáků. Je při
nich využito rozličných metod výuky, např.
řízená diskuse, skupinová práce a samostatná práce. Právě vstřícný a přátelský přístup
lektorky mnohé žáky vede k tomu, aby se
více otevřeli, mluvili nebo psali o svých problémech, ale také o svých radostech.
Mgr. Magdaléna Mrlinová
metodik prevence ZŠ Valašská Polanka
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občanské sdružení na cestě
Témata přednášek
Jednotlivé přednášky se realizují přímo ve školách, výjimečně pak v prostorách Centra Archa. Jedná se o dvě
vyučovací hodiny. Dle poptávky jsme upravili nabídku na tato témata:
•

Vztahy v třídním kolektivu
◦◦ kamarádství
◦◦ konflikt
◦◦ šikana

•

Drogová prevence
◦◦ nikotin
◦◦ alkohol
◦◦ závislost
◦◦ drogy – seznámení s nebezpečnými účinky jednotlivých drog
◦◦ staň se tygrem – drogová prevence pomocí obrázkového materiálu pro 6. třídy

•

Člověk a společnost
◦◦ sociální role
◦◦ hodnoty
◦◦ zodpovědnost
◦◦ komunikace
◦◦ rodina
◦◦ role muže a ženy
◦◦ prevence HIV/AIDS

Právě program prevence HIV/AIDS je novinka, kterou se chystáme nabídnout školám v příštím roce. K vytvoření
tohoto programu nás inspirovala účast na kurzu České společnosti AIDS pomoc a promiskuitní chování a chaos ve
vztazích současné mladé generace. V rámci programu promítneme studentům krátký film „Mezi nimi”, který byl
23. června 2010 představen odborné veřejnosti v Praze. Cílem je poskytnout studentům nejen informace o infekci
HIV a následném onemocnění AIDS, ale také přimět je k tomu, aby o dané problematice přemýšleli a uvědomili
si, že zodpovědnost za své zdraví mají ve svých rukou.
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spolu a lépe
občanské sdružení na cestě
V letošním roce jsme prostřednictvím projektu „Spolu a lépe” uskutečnili dva programy sociálního výcviku.

K2 – zdolej svou horu

Program K2 – zdolej svou horu probíhá již od července 2006, a to pravidelně minimálně jednou ročně. Reaguje
na potřebu vytvoření fungujícího programu pro mladistvé a mladé dospělé pachatele trestných činů. Cílem programu je umožnit především mladistvým pachatelům trestné činnosti splnit jejich výchovnou povinnost dle § 18
Zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (účast na
programu soc. výcviku, vzdělávacím, rekvalifikačním programu apod.). Dalším cílem programu je pomoci přispět k
prevenci dalšího protiprávního jednání, a to zejména prostřednictvím rozvíjení důležitých sociálních dovedností cílové skupiny. Projekt se i v tomto roce zabýval jak poskytováním výchovné povinnosti dle § 18 zmíněného zákona,
tak zprostředkováním možnosti vykonat obecně prospěšné práce či veřejně prospěšné činnosti. Samotný program je vytvořen s ohledem na potřeby klientů
a z těchto potřeb vychází. Jde tedy o program
sociálního výcviku, který slouží mladistvým
k osvojení dovedností potřebných pro snadnější
dorozumění s druhými lidmi nebo vrstevnickou skupinou. Jedná se o 11 dvouhodinových
lekcí, 1 víkendový pobyt a 4 individuální konzultace s každým účastníkem programu. Témata lekcí: komunikace, konflikty a jejich řešení,
agrese, násilí, zákony, svoboda, odvaha, hranice atp.
V letošním roce proběhl jeden běh programu,
který úspěšně absolvovalo 6 mladistvých.

Ararat – místo pro tebe
Tento program je obdobou K2, ale pracuje
s nezletilými pachateli trestných činů a obsah
jednotlivých lekcí je upraven tak, aby korespondoval s věkovou skupinou účastníků. Tento program jsme na podkladě dlouhodobé spolupráce s PMS ČR (středisko Vsetín) vytvořili
pro potřeby práce s dětmi ve věku 10 - 14 let,
které se dostaly do konfliktu se zákonem. Program byl pilotní a byl odzkoušen ve dvou verzích – delší, rozdělené do 4 dvouhodinových
lekcí a individuální práce s účastníkem, a
kratší, která představovala intenzivní celodenní
práci se skupinou. Témata lekcí: potřebujeme
- chceme, nesmím - musím, šikana, já a mé
vztahy, rodina je když…
Programem prošlo 13 nezletilých ve dvou bězích.
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občanské sdružení na cestě
Oba programy byly realizovány v rámci projektu Prevence kriminality, realizovaném prostřednictvím Města Vsetín.

Ohlas pracovníků PMS - zhodnocení dosavadní spolupráce
Probační a mediační služba ČR ve středisku Vsetín navázala spolupráci s Centrem Archa ve Vsetíně na základě
potřeby spolupracovat intenzivněji s neziskovou organizací, která je zaměřena na mládež nejen ve smyslu zájmové činnosti, ale i na práci s dalšími kategoriemi či skupinami, jež díky nízkoprahové formě umožňují kontakt
s mladistvým před případným kontaktem i po něm nebo setkání v rámci některých omezení, povinností či trestů.
K osobnímu navázání spolupráce došlo v roce 2005 a po celou dobu se komunikace a postupné prohlubování spolupráce stalo nedílnou součástí práce pracovníků a specialistů střediska. Středisko Vsetín spolupracuje s centrem
dosud. Spolupráce se za dobu šesti let prohloubila a je oboustranně rozvíjena. Centrum Archa se svými pracovníky
se pravidelně z podnětu a v součinnosti s PMS ČR účastnilo multidisciplinárních týmů se zaměřením na mládež,
dále například konkrétně participovalo na hledání řešení v kazuistických sezeních u složitých případů. Společně
jsme dosud vybudovali funkční jemný mechanismus, vytvořený na sociálním základu s nalezením stejného cíle,
který spočívá v návazném smysluplném a konkrétním působení na rizikovou mládež specifickými přístupy ve formě
skupinové práce. Výhody těchto forem jsou nesporné.
Činnost Centra Archa byla ceněna průběžně i orgány činnými v trestním řízení, přičemž středisko Vsetín zajišťovalo
nejen podněty směrem ke složkám a dalším subjektům, ale také podporovalo navzájem smysluplné aktivity zařízení
v čele s vedoucí centra Bc. Miriam Hurtovou. Mladiství, kteří se podrobili ve volném čase výchovnému programu
K2 - zdolej svou horu, realizovaného zařízením, měli možnost účastnit se sociálního výcviku, posílit dovednosti,
získat znalosti, rozvinout osobnost a právní povědomí včetně poskytovaného poradenství. Individuální konzultace
- sezení jako možnost navázání kontaktu s účastníkem považujeme i samostatně za přínosné a jako nástavbu naší
činnosti lze hodnotit toto působení za vysoce preventivní.
Práce ve skupině pak v rámci jednotlivých tematicky zaměřených lekcí napomáhala rozvoji osobnosti i přispívala ke
vzájemnému působení mezi mládeží navzájem v pozitivním smyslu. Středisko PMS bylo schopno naplnit všechny
běhy programu K2 - zdolej svou horu klienty a před zahájením, během něj i po něm participovalo s Centrem Archa
aktivně s cílem usnadnění zdárné realizace.
Reakce účastníků byly monitorovány v následných konzultacích po ukončení jednotlivých konkrétních běhů
programů v daném roce. Po předchozí spolupráci v našem středisku se jevily reakce jako pozitivní.
Příznivě lze hodnotit umožnění výkonu výchovné povinnosti – společensky prospěšné činnosti v souladu se Zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, jakož i
poskytování místa výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací u osob mladistvých i osob blízkých věku
mladistvých a u trestu obecně prospěšných prací v souladu s trestním zákonem, trestním řádem a již zmíněným
zákonem č. 218/2003 Sb.
Skutečnost, že v daných případech máme v našem regionu místo realizace výše uvedených zákonných možností
se zaměřením na mládež, považujeme za žádoucí a potřebnou.
Společně s PMS v průběhu roku 2009 – 2010 byla definována další potřeba a tím bylo hledání možností realizace
prevence a nápravy formou nácviku sociálních dovedností u dětí nezletilých, tedy dětí ve věku do 15 let. Věková
hranice a potřeby, jež práce s touto cílovou skupinou doprovází, ovlivňuje a zčásti i omezuje výběr zařízení, které
by se mohlo osvojováním dovedností dětí, u nichž došlo k porušení zákona, zabývat.
Mgr. Martina Krajíčková (specialista na mládež), Mgr. Marek Hromada (vedoucí střediska)
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finanční zpráva
občanské sdružení na cestě

Rozvaha k 31. 12. 2010

Komentář
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Celkové hospodaření Občanského sdružení NA CESTĚ v roce 2010
skončilo ze ztrátou ve výši – 61 970 Kč.
Projekt „Centrum Archa” skončil ve ztrátě – 58 668 Kč. Tato
ztráta byla dofinancována z rezerv roku 2009.
Projekt „Křižovatky” skončil s vyrovnaným rozpočtem.
Projekt „Spolu a lépe” skončil s vyrovnaným rozpočtem.
Všechny projekty Občanského sdružení NA CESTĚ jsou vedeny
v účetnictví odděleně jako samostatná střediska.
Samostatně je veden i Bar jako hospodářská činnost, na kterou
má sdružení ŽL - na hostinskou činnost.
Správu Občanského sdružení NA CESTĚ zabezpečuje statutární
zástupce a předseda občanského sdružení Ing. Tomáš Hurta,
který je od založení občanského sdružení až dosud dobrovolným
pracovníkem a nepobírá za svou práci mzdu ani žádnou odměnu.
Práci vykonává z domova a na vlastní náklady.
Dary občanskému sdružení jsou použity podle požadavků
uvedených v darovacích smlouvách.
Občanské sdružení NA CESTĚ je účetní jednotka, která vede
účetnictví v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
a v souladu s platnými směrnicemi MF ČR.

Výsledek hospodaření podle jednotlivých projektů

AKTIVA

k 31. 12. 2010

Dlouhodobý majetek celkem

3 273 000

Krátkodobý majetek celkem

401 000

AKTIVA CELKEM

3 674 000

PASIVA

k 31. 12. 2010

Vlastní zdroje celkem

3 496 000

Cizí zdroje celkem

178 000

PASIVA CELKEM

3 674 000

Základní projekty realizované
O. s. NA CESTĚ v roce 2010
2 329 991

89 %

Spolu a lépe

Centrum Archa

119 096

4%

Křižovatky

105 890

4%

73 780

3%

Bar
CELKOVÉ NÁKLADY

2 628 757

Náklady
Položka

Centrum
Archa

K2 - Spolu
a lépe

Křižovatky

Bar

Celkem

1. Provozní náklady celkem

546 155

42 979

44 673

64 580

698 387

1.1. Materiálové náklady

105 421

15 404

10 543

43 044

174 412

1.2. Energie

103 928

0

0

16 970

120 898

1.3. Služby celkem

166 435

8 390

34 060

2 942

211 827

1.4. Cestovní náklady

12 157

591

70

0

12 818

1.5. Oprava, údržba

45 668

14 993

0

0

60 661

1.6. Spoje

32 531

3 601

0

458

36 590

1.7. Jiné

29 353

0

0

0

29 353

1.8. Odpisy

50 662

0

0

1 166

51 828

2. Mzdové náklady celkem

1 783 836

62 911

74 423

9 200

1 930 370

Celkové náklady

2 329 991

105 890

119 096

73 780

2 628 757
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Výnosy
Položka
Tržby
Dotace a granty
Dary
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

Centrum
Archa

K2 - Spolu a
lépe

Křižovatky

Bar

Celkem

4 400

9 980

0

70 477

84 857

2 143 102

68 439

83 356

0

2 294 897

71 239

27 472

11 740

0

110 451

52 582

0

24 000

0

76 582

2 271 323

105 890

119 096

70 477

2 566 787

- 58 668

0

0

- 3 303

- 61 970

Poděkování
Již v samém úvodu jsme vyjádřili díky všem, kteří se na celé této práci podíleli. Finanční, praktická, odborná
i duchovní pomoc a spolupráce je pro nás nezbytná. Z tohoto důvodu i v letošním roce věnujeme tuto poslední
stranu poděkování všem, kdo s námi i v letošním roce jakýmkoli způsobem spolupracovali a pomáhali nám při
práci.

Za finanční podporu
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

◦◦
◦◦

Zlínskému kraji
Městu Vsetín
F-nadaci
Sboru Církve bratrské ve Vsetíně
Okresnímu státnímu zastupitelství
Vsetín v rámci narovnání (§ 309, TrŘ)
firmě INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
firmě KOVAR S.R.O.

◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

Danielovi Fojtů
Jitce Novosádové
manželům Noskovým
manželům Slováčkovým
Jiřímu Chromčákovi
Miroslavu Ildžovi
Danielu Raškovi
Břetislavu Křenkovi

Také děkujeme všem ostatním drobným dárcům, kteří zde nebyli jmenováni.

Za dlouholetou spolupráci děkujeme
◦◦
◦◦

pracovníkům Probační a mediační služby ČR, středisko Vsetín
metodikům primární prevence na všech spolupracujících školách

V neposlední řadě pak děkujeme též mnoha dalším, kteří jste se za nás vytrvale modlili.
Díky, že jste pomohli, poradili, podpořili, opravili nebo popřípadě nezištně zastoupili ty, kdo zrovna nemohli.
Děkujeme také všem, kteří jste s námi spolupracovali na nejrůznějších rovinách, i vám, kdo jste tuto práci
podpořili třeba „jen” svým zájmem.
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