úvodník

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.“
Bible (Žalm 127,1)

Vážení přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,
v letošním roce u nás proběhly dvě významné změny. Tou první byla změna na místě ředitele organizace. Nebylo to nic nečekaného,
jelikož jsme se na to již delší dobu připravovali se záměrem získat dalšího zkušeného člověka, který by nám pomohl posílit organizační a řídicí složku spolku. Druhou změnou bylo přerušení naší vedlejší hospodářské činnosti – Amette. Dlouho jsme to zvažovali a
rozhodování nebylo vůbec jednoduché, zvláště proto, že jsme rozjezdu tohoto podnikání věnovali mnoho úsilí a energie. Zjistili jsme,
že ne vždy se vše podaří tak, jak si naplánujeme, a že dobří kuchaři jsou v této době „nedostatkové zboží“. Ale takový už je život,
někdy se daří více, jindy méně.
Co je však důležité, naše hlavní činnost, totiž práce v sociální oblasti, probíhala standardně ve vysoké kvalitě a mohli jsme odvést
poctivou práci pro naše klienty. Chtěl bych tedy velmi poděkovat všem našim zaměstnancům, pracovníkům a dobrovolníkům, kteří
s námi „jedou na jedné lodi“.
Velké díky také patří mnohým dárcům, bez jejichž štědrosti bychom se v naší práci mohli jen těžko posouvat stále dopředu.
To, že působíme v oblasti sociální práce s mládeží již 16 let, je jistě pozoruhodné. A právě proto patří velký dík zástupu těch, kteří nás
podporují třeba jen zpovzdálí, přiložili ruku k dílu, když bylo zrovna potřeba, pomohli finančně, radou nebo třeba jen tichou modlitbou.
Velmi si vážím toho, že jste NA CESTĚ spolu s námi.
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Ing. Tomáš Hurta, předseda výboru NA CESTĚ, z. s.

NA CESTEš

Poslání
Posláním NA CESTĚ, z. s., je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora
aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

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
www.jsmenaceste.cz
Provozní bankovní účet: 183095056/0300
Dárcovský bankovní účet: 2400581157/2010

Složení výboru v roce 2016
Ing. Tomáš Hurta – předseda
Mgr. Miroslav Ildža
Ing. Bc. Karla Daňová
Pavel Slováček
Mgr. Miriam Hurtová

Krátce z historie

Spolek NA CESTĚ, z. s., byl založen 11. září 2000 jako Občanské sdružení NA CESTĚ registrací u Ministerstva kultury. U samotného
zrodu stálo několik členů dvou vsetínských církví. Od založení až do roku 2004 organizovali členové a příznivci pouze jednorázové
akce pro mládež (zážitkové hry, koncerty, festival). Vše za pomoci dobrovolných pracovníků, jelikož v tom čase ještě nebyla budova
ani zaměstnanci. V roce 2002 obdrželo sdružení pro svou činnost do nájmu budovu na Palackého ulici, kterou po následné rekonstrukci otevřelo v rámci provozu nízkoprahového zařízení pro mládež. Centrum Archa bylo tedy prvním a doposud hlavním projektem
organizace. V roce 2007 jsme tuto činnost zaregistrovali jako sociální službu dle zák. č. 108/2006 Sb. a v roce 2014 vznikla druhá
sociální služba – služby následné péče Mosty.
Na začátku roku 2015 došlo ke změně názvu (NA CESTĚ, z. s.) a úpravě stanov podle nového občanského zákoníku.

výroční zpráva 2016
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zapsaný spolek

Zaměstnanci v roce 2016
HPP

Mgr. Miriam Hurtová – ředitelka (do 30. 4. 2016), vedoucí sociálních služeb
Ing. Milan Kostelník – ředitel (od 1. 5. 2016)
Mgr. Ludmila Mácová – vedoucí NZDM (do 30. 4. 2016), sociální pracovník
Ing. Bc. Karla Daňová – projektový manažer, finanční řízení
Bc. Jakub Pohanka – pracovník v soc. službách
Mgr. Kateřina Gattermayerová – sociální pracovník (od 1. 7. do 30. 9. 2016)
Martin Samuel Buchta – mobilní číšník Amette (do 4. 3. 2016), pracovník v sociálních
službách (do 30. 4.)

DPČ/DPP

Mgr. Miluše Fišerová – psycholog služeb následné péče
Bc. Pavel Kotrla – pracovník v soc. službách
Petr Mikuš – pracovník v soc. službách NZDM, webmaster, správce sítě, grafika
Bc. Sandra Petrušková – sociální pracovnice
Dalšími zaměstnanci byli: Kateřina Straškrabová, Karolína Hurtová, Jana Vajďáková,
Jan Plšek, Jana Hlávková, Žofie Štulová, Miriam Uhříková, Petr Hlavica, Eliška Sedláčková,
Olga Michálková, Martina Hajdová, Tomáš Klabán, Jana Hajdová
Kamil Holzer – pracovník v soc. službách

Dobrovolníci

Martin Samuel Buchta, Ing. Pavel Kostelník – výpomoc při realizaci projektu Rozcestníky
Lenka Navrátilová, Hana Skalková, Tomáš Klabán, Dana Daňová, Daniel Buráň – příležitostné
výpomoci
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nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (registrační číslo 8709161)
Poslání
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa je poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti.

Cíl
Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně a nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke zdravému vývoji osobností mladých lidí.

Počet uživatelů služby: 149
Počet individuálních intervencí: 746
Skupinové a interdisciplinární intervence: 11
Počet kontaktů: 4 187
Forma služby: ambulantní
Kapacita: 30 osob

Dílčí cíle
•

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.

Cílová skupina
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 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.

výroční zpráva 2016
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nízkoprahové zarízení
ž
pro deti
ž a mládež

Provozní doba

Provoz a pořádané akce

PO

16:00–21:00

ÚT

16:00–21:00

ST

16:00–21:00

ČT

16:00–21:00

Během roku 2016 nám zařízením prošlo téměř 280 mladých
lidí, což je 50% nárůst oproti loňskému roku 2015. Z nich
někteří již byli uživateli služby, někteří se jimi stali, jiní se
zúčastnili jen některé pořádané akce nebo se přišli do „nízkoprahu“ jednorázově poradit či požádat o pomoc.

V roce 2016 v rámci běžného provozu klubu probíhal tradiční celoroční turnaj ve stolním
fotbale s názvem Archa Cup, který má již sedmiletou tradici. O tuto aktivitu je u mladých lidí stále velký zájem a také letošního ročníku se zúčastnilo celkem 27 týmů. Do
závěrečného finále o ceny se zapojilo už jen 7, ale i tak to bylo vydařené klání a vítězové
měli zaslouženou radost. Již několik let nepořádáme páteční koncerty začínajících kapel,
jelikož v uplynulém období se nikdo z hudebních formací či jednotlivců, kteří docházejí
do zkušebny, neodvážil veřejně vystoupit. Přesto stále dáváme prostor návštěvníkům,
aby se prezentovali nebo zrealizovali vlastní nápady. Jednou takovou akcí roku 2016
byla diskotéka s názvem American Night. Návštěvník klubu, který byl zároveň studentem jedné vsetínské střední školy, při ní dostal prostor k tomu, aby v zařízení dokončil
školní projekt. Zadáním projektu bylo zrežírovat a natočit krátký film na zadané téma.
Myslíme, že se mu práce vydařila a zároveň byla přínosem pro ostatní stálé návštěvníky
klubu, kteří se mohli do natáčení zapojit jako komparz a zažít tak tvořivou atmosféru.
Několikrát do roka jsme uspořádali „opékačku“ na zahradě a o prázdninách jsme při
této příležitosti přichystali program a promítání filmu s přespáním v prostorách klubu.
Celoročně pak byl v provozu klub Sklep, kam mohli uživatelé pravidelně či jednorázově
docházet, aby se zde učili hrát na hudební nástroje nebo zkoušeli svou hudební produkci.
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Zahradní párty
V pátek 2. září 2016 se otevřely dveře budovy a přilehlé zahrady s nabídkou zábavy pro
všechny příchozí. Spolek NA CESTĚ uspořádal další benefiční akci, tentokrát ve stylu
30. let. Na místě se to odpoledne a večer sešlo více jak 70 návštěvníků, dárců, přátel a
dobrovolníků spolku. Pro všechny příchozí byl připraven pestrý program. Proběhly turnaje o hodnotné ceny v kroketu a pétanque a hosté se rovněž dobře pobavili vystoupením
žonglérů. Nechyběla ani módní přehlídka, na které byly použity originální dobové kostýmy. Návštěvníci mohli též zkusit trochu „hazardu“ při sázkách nebo ruletě. Vrcholem celé
akce byl koncert výborné kapely Tři ve při, která hrála nejen swing a nejen k poslechu.
Spolu s tanečním párem pozvala hosty na parket, aby si sami vyzkoušeli dobové tance
a zapojili se do dění. Na místě byl bohatý výběr občerstvení, které připravilo Amette.
Výtěžek akce byl určen na provoz nízkoprahového zařízení a z ohlasů přítomných bylo
zřejmé, že se benefice velmi vydařila a hosté prožili na Zahradní párty příjemný čas.
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mosty

služby následné péče (registrační číslo 8975321)
Poslání

Posláním služeb následné péče Mosty 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.

Cíl

Poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách a chronicky duševně nemocným tak, aby se zlepšila
kvalita jejich života.

Cílová skupina

1) Osoby ve věku od 15 do 50 let závislé na návykových látkách, které absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém
zařízení nebo ambulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční pobyt v terapeutické komunitě. Dále též osoby, které se aktuálně
podrobují ambulantní léčbě nebo se rozhodly samy abstinovat.
2) Osoby s chronickým duševním onemocněním.
Počet uživatelů služby: 30
Počet individuálních intervencí: 321
Počet skupinových a interdisciplinárních intervencí: 38
Počet kontaktů: 454
Forma služby: ambulantní
Kapacita: 1 osoba (V případě skupinové práce je maximální kapacita
10 klientů v jeden okamžik.)

Provozní doba

pondělí 12:00–20:00
úterý
10:00–18:00
středa
8:00–20:00
čtvrtek 10:00–18:00
pátek
8:00–16:00
Provozní doba (změna v průběhu roku):
pondělí–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00
skupinová práce dle domluvy
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služby následné péče

Třetí rok naší služby byl zlomovým rokem především pro individuální práci, která se velmi dobře rozběhla. Intenzivnější spolupráce s OSPOD
a terénními pracovnicemi azylového domu pro matky s dětmi měla za následek, že se o nabídce našich služeb dozvěděly i ženy, které se potýkají
s mnohačetnými problémy a často potřebují řešit i problémy s alkoholem, drogami nebo úzkostmi.
Ve srovnání s loňským rokem došlo k mírnému nárůstu klientů a počet individuálních intervencí se téměř zdvojnásobil. Kromě základních problémů,
které se týkaly především samotných závislostí a úzkostných poruch, jsme se zaměřovali na edukaci a nácviky zvládání bažení nebo opakujícího se
jednání, předcházení relapsu, porozumění sobě samotnému a vnímání svých pocitů. Rovněž jsme pracovali na dalších oblastech v životě klientů,
pokud tyto oblasti nějakým způsobem souvisely se závislostmi nebo úzkostmi. Takovými oblastmi byly například partnerské vztahy, vztahy s rodiči
nebo dětmi atp. Také jsme zprostředkovali klientům praktickou pomoc či odbornou radu právníka. V měsíci březnu jsme otevřeli druhý běh skupinové
práce pro cílovou skupinu úzkostných. Zahájili jsme ji společným sobotním setkáním, které trvalo celé dopoledne. Další skupinová setkání probíhala
pravidelně následujících 7 měsíců, a to každé pondělí po dobu dvou hodin.

Z průběžného hodnocení služby uvádíme několik odpovědí:
„Přínosem je postavení se na nohy. Celkově jsem klidnější a mám lepší náladu. Posílila jsem si sebevědomí.“ (žena, 38 let)
„Určitě jsem ráda, že jsem do toho šla. … Praktické dopady jsou takové, že se zlepšuji a tolik „neúzkostním“. Sama i zkouším, co
dokážu a vydržím, a výsledky vidím.“ (žena, 34 let)
„Mně osobně to pomáhá v abstinenci a psychické podpoře. Co se týká pracovníků, jsou na mě hodní. Cítím se tu dobře. Podporují
mě v mé těžké životní situaci. Můžu jim říct všechno a vím, že mě neodsoudí a budou se mnou hledat správnou cestu nebo mě na ni
spíše navedou.“ (žena, 34 let)
„Vyhovuje mi individuální přístup, pružnost a flexibilita pracovnice. Přizpůsobení se situaci a určitému problému – aktuálnímu problému v životě. Vychází mi vstříc…“ (žena, 34 let)
„Jsem určitě ráda, že jsem do toho šla. Určitě mi to dalo hodně, nakoplo mě to o věcech přemýšlet a díky tomu jsem si uvědomila, že
jsem neměla pravdu. Mám taky svoji cenu, jako ostatní lidé. Myslím si, že skupina měla určitě smysl. … Nemám už takový strach z
nových věcí, míst, lidí. Když někam jdu, tak si třeba své úzkosti, co jsem měla, ani neuvědomuji. A když ano, tak je zaženu, protože
jsou to lži.“ (žena, 34 let)
„Skupiny jsou perfektní, i když se mi na ně někdy nechce, nakonec jsem vždy ráda, že jsem se „přemluvila“. Skupina byla určitě
přínosem a je dobře, že na Vsetíně něco takového existuje, jen škoda, že o to nemá zájem víc lidí. Přínosné pro mě byly všechny
aktivity. Asi jsem trochu sebevědomější.“ (žena, 29 let)
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križovatky

Primární preventivní programy pro školy poskytované formou interaktivních přednášek. Program dle zvoleného tématu
je koncipován na dvě vyučovací hodiny.

Cíl
Cílem nabízených programů je zprostředkovat osloveným žákům a studentům jednak pozitivní hodnoty a vzory, jednak znalosti a
dovednosti, které budou schopni využít a uplatnit v životě.

Dílčí cíle
•
•
•

podpora zdravého životního stylu,
posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku a tlaku vrstevnické skupiny,
zprostředkování nabídky pozitivních alternativ trávení volného času.

Cílová skupina

Počet přednášek: 6
Počet spolupracujících škol: 3
Počet oslovených žáků: 165

Žáci 2. stupně ZŠ, studenti 1. a 2. ročníků SŠ.
V roce 2016 se nám nepodařilo získat lektora na přednáškovou činnost, který by se této práci věnoval trvale po dobu celého roku. Proto jsme se rozhodli uskutečnit pouze jednorázové aktivity a na začátku roku jsme vytipovali dvě možné oblasti, na které bychom rádi
zaměřili svou pozornost a představili je žákům základních škol. Jednou z nich bylo téma holokaustu a druhou problematika HIV/AIDS.
Z našich plánů se nám podařilo zrealizovat pouze první téma. Přednáška s názvem Šoa/holokaust …Nezapomeň! proběhla v březnu
2016. Interaktivní beseda byla vytvořena na základě knihy Ilse Eichnerové (vsetínské rodačky) „Očima dítěte“ a v ní zveřejněného
deníku. Společně s žáky se lektor zamýšlel nad jednotlivými texty deníku a dobovými dokumenty, které přibližují a autenticky dokládají události té doby. Skrze život vrstevníka byly děti vedeny k zamyšlení nad tím, co s sebou nese nenávist k rase či určité skupině
lidí. Celá aktivita byla zakončena společným setkáním s přeživším pamětníkem panem L. Eliášem (93 let). Myslíme si (i podle reakcí
účastníků besed a setkání s pamětníkem), že tato aktivita měla smysl, vydařila se a splnila svůj účel.
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preventivní programy

Několik ohlasů žáků osmých tříd:
„Beseda byla příjemná a super. Ilsa byla statečná holčina, která přišla o otce a matku, byla zavřená ve vězení. Nejhorší pro ni bylo,
že jí mohla maminka napsat jen jednou za dva měsíce.“
„Beseda se mi líbila, bylo to naučné a nic bych neměnila, dozvěděla jsem se spoustu o holokaustu, co jsem dřív nevěděla.“
„Beseda se mi líbila, protože byla zajímavá a poučná. Dozvěděla jsem se hodně věcí o holokaustu, které jsem nevěděla. Taky se mi
líbilo, že jsme byli ve skupinách a zapojovali jsme se.“
„Bylo to o dívce, která si psala deník. … Bylo to velmi poučné, škoda, že jsme to nestihli všechno, akorát naše třída je velmi hlučná
a takovéto přednášky moc nepreferuje. Škoda.“
„Prezentace byla fakt solidní. Určitě bych nic neměnil. Možná bych ale přidal pár fotek. Víc bych se ptal na třídu, třeba jak to cítí nebo
dát prostor, ať trošku mluví.“
„Beseda se mi líbila, pěkně udělané, zajímavé, konečně to některé uvedlo do reality. Dobré materiály, mohlo by to být zase.“
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rozcestníky

V roce 2016 jsme nad rámec běžného fungování NZDM Centrum Archa mladým lidem nabídli alternativní volnočasové aktivity. Šlo
o aktivity, které jsme zahrnuli pod preventivní projekt Rozcestníky. Tyto akce se tematicky zaobíraly vztahy mezi lidmi, šikanou, agresí, vztahem k menšinám, rizikovým chováním a závislostmi. V Centru Archa (při běžném denním provozu) sice probíhá individuální
práce a sociální poradenství, ale dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že nejintenzivnější práce, při které se může uživatel rychle posunout jak v postojích, tak v motivaci ke změně, je intenzivní zážitková práce s vrstevnickou skupinou. Proto vytváříme tyto skupinové
programy.

Cíl
Hlavním cílem projektu bylo zprostředkovat mladým lidem zážitkovou formou informace preventivního charakteru. Z původních tří
víkendových pobytů vznikly 4 aktivity, z nichž 2 byly jednodenní a byly uskutečněny mimo otevírací dobu přímo v nízkoprahovém
centru. Vyšli jsme z požadavků účastníků a ze skutečnosti, že mladí lidé měli zájem spíše o jednodenní akce v místě bydliště. Celkový
počet účastníků byl 43.
Aktivita I. – pětidenní pobyt
Cílová skupina
Téma: MY A ONI
Mladí lidé ve věku 15–26 let.
aneb všichni jsme lidé
Aktivita II. – víkendovka
Téma: PROTI PROUDU
aneb jak se bránit manipulaci
Počet uskutečněných akcí: 4
Počet účastníků: 43

Aktivita III. – „přespávačka“
Téma: OD SVOBODY K ZÁVISLOSTI
aneb když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají
Aktivita IV. – „přespávačka“
Téma: VZTAHY
aneb vyjděme z ulity
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MY A ONI

Za jakých podmínek vzniká tyranie? Jak je možné postavit se agresorům? Jak se nestát agresorem nebo mlčící většinou?
Datum a místo uskutečnění: 22.–27. 8. 2016, Malenovice/Osvětim
Pětidenní pobyt s programem na témata uprchlictví, vztah k menšinám a k odlišnostem. Součástí pobytu byla návštěva koncentračního tábora v Osvětimi, ale také interaktivní zážitková hra, ve které si účastníci sami na sobě zažili, jaké to je, být v kůži uprchlíka.

PROTI PROUDU

Co je a co není manipulace? Jak odhalit manipulaci? Postavit se většině chce odvahu. Jak obstát v kolektivu a být „jiný“?
Datum a místo uskutečnění: 9.–11. 12. 2016, Nivy u Vsetína
Víkendový pobyt byl zaměřen na to, aby si nejprve účastníci sami na sobě zkusili, jaké to je, manipulovat a být manipulován, a jak
jim jde se tomu bránit. Následoval program s touto tematikou a film natočený podle skutečné události. Zamýšleli jsme se nad tím,
jak moc podléháme manipulaci a jak se jí účinně bráníme.

OD SVOBODY K ZÁVISLOSTI

Kde končí svoboda? Co je pro mě v životě důležité? Chceš s ní skončit dřív, než ona skončí s tebou?
Datum a místo uskutečnění: 16.–17. 11. 2016, Centrum Archa
Součástí odpoledního a večerního programu byla krátká přednáška o závislostech, která byla prokládána několika videi s informacemi o alkoholu a drogách. Účastníci shlédli také příběhy konkrétních lidí, vyplnili si anonymní testy na alkoholovou závislost
a nacvičovali modelové situace. Promítnutí filmu s drogovou tematikou doprovázela následná diskuze.

VZTAHY

Aby emoce nebyly nemoce. Vztahy chtějí odvahu. Vyjděme z (ne)bezpečí virtuálních vztahů.
Datum a místo uskutečnění: 16.–17. 12. 2016, Centrum Archa
Společné zamyšlení nad tím, co je opravdové přátelství a jak důležitou roli v našem životě hrají vztahy s druhými lidmi.

14

výroční zpráva 2016

amette

V únoru 2015 rozjel spolek NA CESTĚ pilotní ověření drobné vedlejší hospodářské činnosti s prvky sociálního podnikání s názvem Amette. Jde o výrobu a rozvoz dopoledního
občerstvení. V říjnu 2015 se podnikání dostalo kvůli odchodu kuchařky a následným
častým výměnám kuchařů do úzkých. Začátek roku 2016 však sliboval průlom: Nastoupila paní Jana. Původně zkušená cukrářka, posléze montážní pracovnice ve strojírenské
výrobě a nakonec dlouhodobě nezaměstnaná žena se velmi snažila a věnovala práci veškerý svůj um. Též vedoucí intenzivně pomáhala, aby paní Jana rychle vplula do rozběhnuté činnosti. Se začátkem roku přibyla spousta nových zákazníků a počty objednaných
svačinek předčily očekávání a plány. O to větší ránou byl v únoru úraz kolene kuchařky
s následnou hospitalizací a nejistým výhledem dalšího pracovního uplatnění. Nějaký čas
ještě při správě další ekonomické agendy spolku vařila vedoucí. Vedení spolku ale činnost k 4. 3. 2016 pozastavilo a v tento černý pátek byla prodána poslední svačinka.
S nástupem nového ředitele v dubnu 2016 se otázka Amette znovu otevřela, ale k realizaci jeho námětů, jako přestěhovat provozovnu či založit novou právnickou osobu,
nedošlo. Statut „pozastaveno“ tak u svačinek Amette zůstal až do konce roku 2016.
K mírnému oživení Amette však nakonec přece jen došlo v září, a to formou realizace
rautů na klíč a pořádáním malých rodinných oslav v Centru Archa (o víkendech, kdy není
„nízkoprah“ v provozu). Akce zajišťovala vedoucí s pracovníky na dohodu o provedení
práce a dobrovolníky, nebo i bez nich, stálého kuchaře spolek k 31. 12. 2016 nemá.
I přes mnohé obtíže, které s sebou takto organizovaná činnost nesla, spolek pod vlajkou
Amette zrealizoval do konce roku 2016 celkem 12 zakázek. Za zmínku stojí raut na tradiční dobročinnou aukci Diakonie Vsetín, který se podle účastníků velmi povedl, a úplně
v závěru roku občerstvení pro bezmála 400 koledníků Tříkrálové sbírky.
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finanční zpráva
Rozvaha k 31. 12. 2016
AKTIVA

Výsledovka 2016
v tisících Kč

NÁKLADY

v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem

3 507

Spotřebované nákupy celkem

429

- dlouhodobý majetek

4 143

- nákup materiálu

261

- oprávky k dlouhodobému majetku

636

- drobný hmotný majetek

Krátkodobý majetek celkem

612

- energie

117

28

Služby celkem

250

52

- opravy

- zásoby
- pohledávky
- finanční majetek
- jiná aktiva

528
4

AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
- vlastní jmění
- výsledek hospodaření 2016

4 119

v tisících Kč

- cestovné
- propagace

22

- školení, supervize

23

- pronájmy

26

- ostatní
Osobní náklady celkem

1 706

4 007

- mzdové náklady

1 317

-65

- sociální a zdravotní pojištění

- krátkodobé závazky

174

Odpisy
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100

3 942

Ostatní náklady celkem

16

7
27

177

PASIVA CELKEM

45

- spoje

Cizí zdroje celkem
- dohadné účty pasivní

51

3
4 119

NÁKLADY CELKEM

389
44
127
2 556

VÝNOSY
Tržby celkem

v tisících Kč
358

Dotace celkem

1 873

- dotace Zlínský kraj

1 623

- dotace Město Vsetín

250

Dary celkem

187

Jiné výnosy celkem
VÝNOSY CELKEM

73
2 491

Hospodářský výsledek roku 2016

-65

Náklady projektů

v tisících Kč

Centrum Archa – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Mosty – služby následné péče
Křižovatky – preventivní programy
na školách
Rozcestníky – pobytové akce

Náklady

Výnosy

1 354
638
6
104
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17

Komentář k finanční zprávě:
V roce 2016 pracovalo ve spolku celkem 7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu na 4,8 úvazků. Kromě toho dalších 20
osob pracovalo v režimu dohod o provedení práce, odpracovali 1 647 hodin, což představuje 0,82 úvazku.
Nákup materiálu zahrnuje zejména nákup potravin na výrobu občerstvení Amette, obalový materiál, nákup zboží pro nealkoholový
bar, kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky.
Ostatní služby zahrnují zejména náklady na propagaci, svoz odpadů, externí vedení účetnictví a právní služby.
Odpisy jsou uvedeny v nákladech v plné výši a výnosovou položkou jsou poníženy o tu část odpisů, která připadne na majetek uhrazený z grantu Nadace Partnerství v roce 2014.
Dary činily v roce 2016 celkem 217 tisíc Kč, převážně byly použity na financování provozních nákladů projektů a částkou 30 400 Kč
na zamýšlenou projektovou dokumentaci budovy na č. p. 138 ve Vsetíně, kterou spolek vlastní.
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š
podekování

Veřejné zdroje

Zlínský kraj, Město Vsetín

Firmy

INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
SERVIS CLIMAX a. s.
Austin Detonator s.r.o.
OPTIMUM – centrum pojištění s.r.o.
PharmDr. Bohumil Hanák
GLASS SERVICE, INC.
TM stav, spol. s r.o.
Architektonický ateliér Ak. arch. Libor Sošťák
Mgr. Martina Charvátová, advokátka
COLORA PrintHouse s.r.o.
Knihy, učebnice – Pavel Kalouš
Ladislav Vojkovský Gastroservis
Řezník Uzenář Jan Černocký

Dárci
Bělov Daniel, Berg Michal, Daňa Petr, Davidová Jitka, Fišerová Miluše, Gardavský Pavel, Hába Tomáš, Hanáková Alice, Hurta Petr, Hurta Miroslav, Hurtová Miriam, Hurtová Miluše, Chytil Ondřej, Ildža
Miroslav, Kostelník Milan, Kostelníková Jana, Macek Ondřej, Mácová Ludmila, Márová Pavla, Nosek Michal, Savková Ester, Slováček
Martin, Slováčková Marta, Spáčilová Marta, Svoboda Petr, Svoboda
Tomáš, Svobodová Eva, Svobodová Dagmar, Zajíček Jan

Stálými podporovateli sociálních služeb zůstává i v roce 2016 stát prostřednictvím Zlínského kraje a Města Vsetín. Bez jejich zásadní finanční podpory by ze zákona bezplatné sociální služby nemohly být realizovány. Velmi děkujeme sboru Církve bratrské ve
Vsetíně, který spolek věrně každoročně podporuje nezanedbatelnou částkou, i řadě jeho členů a dalších křesťanů, kteří jsou navíc
našimi stálými a štědrými dárci. Již dva roky udržujeme kontakt se sborem Církve bratrské Zlín, který také výrazně podpořil práci
v nízkoprahovém klubu, a rovněž z řad jeho členů nám přibyli významní dárci. Náš dík patří také několika – zatím málo – firmám
za jejich dary, zájem a povzbuzování a všem soukromým osobám, které svými dary či bezplatnou pomocí podpořily činnost spolku
NA CESTĚ, z. s.
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š
slovo záverem

Vážení a milí přátelé,
chci se s Vámi na závěr podělit s našimi záměry pro nejbližší období, které se týkají řízení spolku NA CESTĚ.
Již v roce 2016 jsme se aktivně zapojili do tvorby strategického plánu sociálního začleňování v našem městě. V rámci plánu podáme
v roce 2017 projekt Archa plus, který by nám mohl zajistit další pracovníky pro nízkoprahové zařízení Centrum Archa.
V prvních měsících roku 2016 jsme pozastavili rozvoz svačinek Amette. Nepodařilo se nám totiž skloubit provoz nízkoprahového zařízení s touto vedlejší hospodářskou činností. Naší snahou bude tuto činnost obnovit v jiných prostorách. Za zásadní též považuji vyhotovení projektu stavebních oprav naší budovy v Palackého ulici. Chceme, aby vznikly další využitelné prostory pro naše sociální služby.
Nesmírně si vážím práce, ale také vytrvalosti předchozího vedení i všech zaměstnanců, se kterou byly doposud potřebné sociální
služby našim klientům poskytovány. Věřím, že z této vytrvalosti roste osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Neměnná naděje pro nás
pro všechny, která nikdy nezklame.
Ing. Milan Kostelník, ředitel spolku NA CESTĚ, z. s.
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