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Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012  nezačal po finanční 
stránce vůbec růžově, ba naopak. V rozpočtu na rok nám chybělo několik set tisíc a vypadalo to velmi špatně  
s možností získat ještě nějaké další dotace. Dělali jsme, co bylo v našich silách, a také jsme se hodně za celou věc 
modlili.  Nakonec to dopadlo dobře, potřebné finance jsme dali nějak dohromady a rozpočet na celý rok byl zajištěn, 
i když v dost omezené míře. Za to chci poděkovat všem, kdo nám ve finanční oblasti pomohli, hlavní dík však patří 
Hospodinu, který bdí nade vším.
Ve výroční zprávě, kterou právě držíte v rukou, se dočtete, co všechno jsme v tomto roce vykonali. Myslím, že toho 
vůbec nebylo málo. To, že působíme v oblasti práce s mládeží již 12 let, je zásluhou našich skvělých zaměstnanců, ale 
i nadšených dobrovolníků. Rovněž si vážíme vstřícnosti a velmi dobré spolupráce s představiteli Města Vsetín. 
Všem, kdo jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu, pomohli finančně, radou nebo třeba jen prostým povzbuzením  
či modlitbou, patří můj velký dík.

Ing. Tomáš Hurta
předseda Občanského sdružení NA CESTĚ 

Když něco vypadá, že se to nedá změnit, 
je čas začít o tom přemýšlet.
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Od doby vzniku sdružení před dvanácti lety jsme prošli dlouhou cestu - od nadšeného amatérství až k profesionální 
práci, ve které si stále udržujeme nadšení a tvořivost. 
Na začátku jsme viděli potřebu poskytnout dospívajícím dětem a mládeži jinou možnost trávení volného času než na 
ulici, v parku nebo v restauraci. Viděli jsme jako velmi potřebné otevření domu pro mladé lidi, kteří se ocitli v nějaké 
tíživé situaci, s níž se těžko vyrovnávají vlastními silami. Proto jsme vytvořili místo, kde mohou dospívající lidé najít 
přijetí, porozumění a kde je jim zprostředkována pomoc, pokud ji potřebují a pokud o ni stojí.

Poslání
Posláním Občanského sdružení NA CESTĚ je pomáhat mladým lidem aktivně a plnohodnotně využívat volný čas a na-
pomáhat ke zdravému vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní a materiální. 

Cílová skupina
Mladiství a mladí dospělí ve věku 15 – 26 let ze Vsetína a jeho nejbližšího okolí.

Cíle
• 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 
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Cíl
Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně a nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke zdravému vývoji 
osobnosti mladého člověka. 

Centrum Archa
Pracovníci   5 HPP
           2 DPP
Počet uživatelů služby  73 (dle platné smlouvy)
Počet intervencí  650 
Počet kontaktů   1 984

Provozní doba
PO - ČT: 16:00 – 21:00

Pořádané akce za rok 2012

Datum Akce

21. 2. Beseda 6 hodin před půlnocí: Šance na...

6. 3. Beseda: Rodiče „na baterky“ a děti „na zabití“

9. - 11. 3. Víkendový pobyt - konzum

20. 3. Beseda 6 hodin před půlnocí: Paranormální jevy

19. - 22. 7. Víkendový pobyt - Záhada nebo zločin

27. 9. Festival - Hranaté kolco

16. 11. Den otevřených dveří

16. 11. Beseda: Sen o poslední cigaretě

21. 12. Vánoční koncert

Celoroční turnaj ve stolním fotbale
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Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které je dle zákona službou sociální prevence (Zák. č. 108/2006 Sb., § 62)
Podle § 37 je poskytováno uživatelům služby sociální poradenství, které zahrnuje: 

• základní sociální poradenství, kde jsou mladým lidem, ale i rodičům poskytnuty potřebné informace k tomu, 
aby mohli pozitivně řešit svou nepříznivou sociální situaci, do které 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

V roce 2012 bylo poskytováno poradenství především v oblasti závislostí na alkoholu a jiných drogách, řešily se problé-
my ve škole, v rodině a problémy s bydlením. Veškeré poradenství bylo bezplatné a anonymní a poskytovalo se právě 
těm mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo vedli rizikový způsob života. Mladí lidé měli:

• možnost svěřit se s problémem a otevřít obtížné 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 (výtvarně, hudebně atp.)
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Jak to vidí...
Je pro mě těžké psát, co se událo v uplynulém roce 2012, protože jsem součástí klubu teprve 6 měsíců. Ale i tak si 
troufám popsat, co se u nás děje a proč tu jsme. A to si myslím, že platí stále a ne jenom pro poslední půl rok.
Centrum Archa je tady. A dle mého názoru si své místo rozhodně zaslouží, jako si je zaslouží naši klienti (uživatelé), 
kteří se občas o místo na slunci musí poprat. Překážkami jsou jim nešťastné lásky, špatné známky, předsudky, proble-
matické rodinné zázemí a nuda. Oni jsou ale bojovníci a mají na své straně optimismus, kamarády, co podrží, a Archu.
Bez klientů by nebyla Archa. Lze však říci, že by bez Archy nebyli klienti? Zmizeli by z ulic holky a kluci, co neustále 
potřebují řešit vše a nic? Co dokážou nahlas bojovat za svá práva, ale těžce snášet povinnosti a odpovědnost? Trou-
fám si tvrdit, že ne. Oni tu budou pořád, protože oni jsou my v jejich věku. 
Rok 2012 se nesl v duchu práce se všemi, kteří si přišli do klubu pro pomoc, podporu a „pokec“. Společně s nimi jsme 
vyráželi v létě do přírody (nespecifický terén, Archa v parku, víkendové pobyty) a v zimě pak pořádali různé vzdělá-
vací a kulturní akce. Společně s nimi jsme zažívali legraci, smích, i chmury a „depky“. Společně s nimi se učíme, jak 
se dá se životem poprat.

Bc. Sandra Petrušková - sociální pracovník NZDM Centrum Archa
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Křižovatky
Pracovníci   1 DPČ, 2 DPP
Spolupráce se školami  17
Uskutečněno přednášek 55
Osloveno žáků   990

Jak to vidí…
Když někoho přivedete na křižovatku a ukážete mu směr, jakým se má vydat, má dotyčný možnost volby. Buď si ne-
chá poradit a vyrazí tak, jak mu nabízíte, nebo si vybere nějakou jinou z cest. Informaci dotyčný dostal, ale rozhod-
nutí záleží na něm. O to v projektu Křižovatky, zabývající se primárními preventivními programy, jde. Mladí lidé jsou 
lektorem prostřednictvím aktivizačních přednášek seznamováni s účinky, ale i úskalími návykových látek, s kterými se 
mohou ve škole, mezi kamarády nebo v různých klubech setkat. Důležité je, aby se na drogovou problematiku podíva-
li také z jiné stránky a uvědomili si, jak může droga negativně proměnit život. Projekt svými programy rovněž usiluje 
o zdravé působení třídního kolektivu a upozorňuje na možnost vzniku sociálně patologických jevů. Lektor svým půso-
bením ukazuje též na hodnoty člověka, jeho jedinečnost a možnost začlenit se do společnosti. Rozhodovat se o dalších 
krocích v životě už musí každý žák sám. 
K lektorství jsem se v rámci o. s. NA CESTĚ dostala v roce 2012 teprve v prosinci, ale i tak mohu říct, že jsem před 
Vánocemi absolvovala řadu preventivních programů. Jednalo se hlavně o programy s drogovou tematikou. Vidím jako 
důležité, v čem se o. s. NA CESTĚ pro mladé lidi a mladistvé angažuje, a jak se snaží hodnotně působit na jejich živo-
ty. Jsem ráda, že jsem mohla prostřednictvím preventivních přednášek také přispět a podílet se tak na ochraně životů 
mladých lidí před sociálně-patologickými vlivy. V této práci vidím smysl a jsem ráda, že ji mohu dělat.

Mgr. Bc. Petra Kovářová – lektor preventivních programů

Témata přednášek
• Vztahy v třídním kolektivu
• Drogová prevence
• Prevence AIDS a pohlavních nemocí
• Fakta o nikotinu
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Cíl
Umožnit mladistvým a nezletilým pachatelům trestné činnosti splnit jejich výchovnou povinnost dle § 18 Zákona  
č. 218/2003 Sb. nebo naplnit opatření dle § 93 stejného zákona.

Rok 2012 byl posledním rokem, kdy jsme umožnili mladistvým a nezletilým pachatelům trestné činnosti splnit výchov-
nou povinnost a kdy jsme uskutečnili programy sociálního výcviku. Celkem šest let běžel probační program „K2 – zdo-
lej svou horu“ pro mladistvé a čtyři roky program „ARARAT – místo pro tebe“ pro nezletilé. 
Spolu s pracovníky probační a mediační služby jsme zhodnotili, že práce měla význam a ve svých začátcích byla oprav-
du průkopnická. V okolních městech, dokonce ani ve Zlíně žádný takový program neprobíhal tak dlouho a intenzivně. 
Zásluhu na tom měla jistě i dobrá spolupráce s PMS-Vsetín a osobní nasazení těch, kteří se na této aktivitě podíleli. 
Za celou dobu prošlo programem 78 mladistvých a 38 nezletilých. Práce byla mnohdy náročná, ale v mnoha ohledech 
obohacující na obou stranách. V rámci sedmnácti běhů daných programů se uskutečnilo deset víkendových pobytů, 
pět celodenních akcí a nespočet dvouhodinových lekcí a individuálních konzultací. 
Letošní rok byl posledním především z důvodu, že se nám nepodařilo sehnat finanční prostředky na jeho pokračování. 
Je otázkou, zda se k realizaci ještě vrátíme a za jakých podmínek. Budeme vyhlížet příležitosti a pokud by se změnily 
podmínky, rádi se budeme podílet na rozšíření nabídky v oblasti alternativních trestů.

V letošním roce prošlo programy 17 mladistvých a nezletilých a v rámci OPP bylo odpracováno 106 hod.
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Rozvaha k 31. 12. 2012
AKTIVA   /v celých tisících/ PASIVA

Dlouhodobý majetek celkem 3 158 Vlastní zdroje celkem 3 534
- dlouhodobý nehmotný majetek 0 - vlastní jmění 3 553
- dlouhodobý hmotný majetek 3 441 - výsledek hospodaření 2012 -28
- dlouhodobý finanční majetek 0 - výsledek hospodaření z před- 

chozích let 9
- oprávky k dlouhodobému majetku -283
Krátkodobý majetek celkem 493 Cizí zdroje celkem 117
- zásoby 11 - rezervy celkem 0
- pohledávky 0 - dlouhodobé závazky celkem 0
- finanční majetek 452 - krátkodobé závazky 117
- jiná aktiva 30 - jiná pasiva 0
AKTIVA CELKEM 3 651 PASIVA CELKEM 3 651
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Základní projekty realizované o. s. NA CESTĚ v roce 2012

Centrum Archa 1 399 501,- Kč 90,4 %

K2 6 115,- Kč 0,4 %

Křižovatky 90 000,- Kč 5,8 %

Bar 53 260,- Kč 3,4 %

Celkové náklady 1 548 876,- Kč

Výsledek hospodaření podle jednotlivých projektů - rok 2012
Náklady

Položka Centrum Archa K2 Křižovatky Bar Celkem

1. Provozní náklady celkem 338 686 2 515 15 412 53 260 409 873

1.1. Materiálové náklady 52 606 2 464 5 335 38 439 98 844

1.2. Energie 105 418 0 5 140 10 807 121 365

1.3. Služby celkem 64 095 51 2 400 0 66 546

1.4. Cestovní náklady 5 990 0 0 0 5 990

1.5. Opravy a údržby 8 753 0 0 271 9 024

1.6. Spoje 25 353 0 2 434 2 321 31 108

1.7. Jiné náklady 14 028 0 103 1 422 15 533

1.8. Odpisy 62 443 0 0 0 62 443

2. Mzdové náklady 1 060 815 3 600 74 588 0 1 139 003

Celkové náklady 1 399 501 6 115 90 000 53 260                 1 548 876
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Výnosy
Položka Centrum Archa K2 Křižovatky Bar Celkem

Tržby        2 251        800 19 815 50 720      73 586

Dotace a granty 1 236 000 0 55 000 0 1 291 000

Dary    127 265 0 15 185 0    142 450

Jiné výnosy       8 487 5 000 0 0       13 487

Výnosy celkem 1 374 003 5 800 90 000 50 720 1 520 523

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -25 497 - 315 0 -2 540 -28 352

Komentář
• Celkové hospodaření Občanského sdružení NA CESTĚ v roce 2012 skončilo ze ztrátou ve výši - 28 352,- Kč.  
• Projekt „Centrum Archa“ skončil ve ztrátě - 25 497,- Kč.
• Projekt  „K2“ skončil ze ztrátou - 315,- Kč. 
• Projekt „Křižovatky“  skončil s vyrovnaným rozpočtem.   
• Bar – hospodářská činnost skončila ve ztrátě - 2 540,- Kč.
• 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. 
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Poděkování
Již v samém úvodu jsme vyjádřili díky všem, kteří se na celé této práci podíleli. Finanční, praktická, odborná i duchov-
ní pomoc je pro nás nezbytná. Z tohoto důvodu i v letošním roce věnujeme poslední stranu poděkování.

Za finanční podporu v roce 2012
• MPSV
• Zlínskému kraji
• Městu Vsetín
• Sboru Církve bratrské ve Vsetíně
• Okresnímu státnímu zastupitelství Vsetín
• firmě INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
• manželům Noskovým
• manželům Slováčkovým
• manželům Chromčákovým
• Miroslavu Ildžovi
• Ing. Tomáši Hurtovi

Také děkujeme
všem ostatním, kteří nám pomohli nejrůznějšími způsoby a nebyli zde jmenováni. Ať prominou, ale byl by to dlouhý 
výčet a možná bychom na někoho zapomněli. 

Za dlouholetou spolupráci děkujeme
• pracovníkům Probační a mediační služby ČR, středisko Vsetín – především pak Mgr. Martině Krajíčkové a Mgr. 

Marku Hromadovi
• metodikům primární prevence na všech spolupracujících školách

• Danielu Raškovi
• Jitce Davidové
• Ondřeji Chytilovi
• Radce Konupkové
• Renatě Zajíčkové
• Zdeňce Hevyjánkové
• Tomáši Svobodovi
• Břetislavu Křenekovi
• Haně Martinákové
• MUDr. Danielu Bělovovi
• Veronice Chromčákové
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