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Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,
držíte v rukou výroční zprávu spolku NA CESTĚ za rok 2019. Předkládáme v ní souhrn toho, co se podařilo v uplynulém 
roce v naší sociální práci, ať už s mládeží v Centru Archa, nebo s klienty v Mostech. Sepisujeme ji v době, kdy jsme 
se všichni ocitli uprostřed karanténních opatření spojených s pandemií koronaviru. Práce s mládeží v Centru Archa se 
nyní zastavila a nevíme, kdy bude obnovena. Chceme však do dalších měsíců roku 2020 hledět s nadějí na změnu, 
která ukončí tento stav a přinese také nové impulzy. Naše práce začala z mála a narostla za ta léta jako dobrý chléb. 
Máme skvělé pracovníky i dobré podmínky, abychom byli i nadále bezpečným a přátelským místem pro naše klienty v 
tomto rozbouřeném a nejistém světě.

Ing. Milan Kostelník
ředitel spolku NA CESTĚ, z. s.

výroční zpráva 2019
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Poslání
Posláním spolku NA CESTĚ je pomáhat dětem, mladým lidem a také dospělým 
v obtížných životních situacích. Také podporujeme jejich aktivní a plnohodnotné 
využívání volného času a zdravý rozvoj v oblasti duchovní, duševní a materiální. 
Svou činnost vykonáváme na principech křesťanské lásky a etiky, přičemž respek-
tujeme individuální potřeby jednotlivců.

Krátce z historie spolku
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 dobro-
volném 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 profesionál-
ně 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 ve spolek podle nového občanského zákoníku. V roce 2018 jsme rozšířili oblast poskytování služby Mosty i na 
Valašské Meziříčí. Ve druhé polovině roku 2019 jsme po dohodě a s ohledem na rozsah finančních prostředků zmenšili 
úvazky několika pracovníkům nízkoprahového zařízení. Tyto  změny však neměly dopad na rozsah a kvalitu poskyto-
vané sociální služby.

výroční zpráva 2019
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Poděkování těm, kteří finančně přispěli v roce 2019

Pravidelnou podporu naší práci věnovala také církev, konkrétně sbor Církve bratrské ve Vsetíně 

Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům a subjektům, kteří nám v roce 2019 pomáhali.
Náš dík patří také panu Petru Filgasovi za vedení dramatického kroužku a všem hercům, kteří se zúčastnili nácviku pro 
benefiční představení hry Mlčení, Střední škole Kostka a jejímu rádiu za pomoc při realizaci akcí pro veřejnost, Ochran-
nému svazu autorskému za osvobození od plateb autorských poplatků a dalším osobám a organizacím, kteří nám na 
naší cestě vycházeli vstříc. Milí příznivci spolku NA CESTĚ, jsme vděční, že vás máme. DĚKUJEME VÁM.
Bez vás a vaší pomoci bychom nemohli uskutečňovat potřebnou profesionální sociální péči nebo jen volnočasové akti-
vity pro děti a mládež. 

Pravidelnými nebo jednorázovými dárci finanč-
ních prostředků na provoz byli v roce 2019:
Bělov Daniel, Brix Martin, Davidová Jitka, Fišerová Mi-
luše, Hurta Tomáš, Chytil Ondřej, Ildža Miroslav, Káče-
rek Michal, Kostelníková Jana, Kotrlová Ivana, Kotrlová 
Miriam, Mácová Ludmila, Mikuš Petr, Pohanková Kate-
řina, Polomíková Magdalena, Savko Jiří, Savková Ester, 
Slováček Martin, Slováčková Iva, Slováčková Marta, 
Svobodová Dagmar, Zajíček Jan

Z veřejných zdrojů naši sociální práci podpořili:
Zlínský kraj, město Vsetín, město Valašské Meziříčí

Naše práce byla podpořena také dary těchto firem:
KAYAKU SAFETY SYSTEMS a.s.
Austin Detonator s.r.o. 
GLASS SERVICE, INC.
TM stav, spol. s r.o.
BOMEX spol. s r.o.
FÆNCY FRIES
HAJDÍK a.s.

výroční zpráva 2019
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sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(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 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 způ-
sob 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. Okamžitá kapacita klubu je 30 klientů. Služba je poskytována ambulantně.

Provozní doba Centra Archa:
pondělí:   15:00–20:00
úterý:    15:00–20:00
středa:    15:00–20:00
čtvrtek:    15:00–20:00
pátek:    14:00–16:00
    (individuální poradenství po domluvě)

výroční zpráva 2019
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Počet uživatelů služby: 83
Počet individuálních intervencí: 691
Skupinové a interdisciplinární intervence: 57
Počet kontaktů: 1 783

Výsledky práce Centra Archa a co se událo ve službě v roce 2019

Přestože byla návštěvnost v měsících od října do prosince 
vyšší než v posledních letech, byl rok 2019 z pohledu pří-
chozích co do počtu návštěvníků nejslabší za posledních pět 
let. Nejvíce mladých lidí jsme zaznamenali v únoru a říjnu. 
Naopak nejmenší návštěvnost, jak jsme předem očekávali, 
byla v červenci a srpnu, což bylo způsobeno většinou tím, 
že jsou děti a mládež na prázdninách a dovolených s rodiči. 

Protože návštěvnost nebyla tak vysoká, měli jsme více příležitostí k individuálnímu přístupu k uživatelům a mohli jsme 
tak trávit více času s jednotlivci. Naslouchat jim, poznávat víc jejich zájmy i názory na nejrůznější témata. Také jsme 
s nimi měli mnohem delší rozhovory a snažili jsme se rozvíjet a upevňovat navázané vztahy.
Snížili jsme počet pořádaných akcí, jako jsou turnaje ve stolním fotbálku či Xboxu, protože jsme vypozorovali, že  
v současné skupině dětí a mládeže není o organizovanou činnost zájem. Vyšli jsme jim tedy vstříc a počet těchto tur-
najů odvíjeli spíše od zájmu klientů s tím, že jsme jim stále předkládali, co vše je možné v našem zařízení uskutečnit.  
Celá naše práce v klubu se mnohem víc než jindy zaměřovala na „tady a teď“.
Ke konci roku k nám začaly chodit opět nové party mladých lidí, které našly v Arše příjemné zázemí. Tito noví lidé 
využili všechny možnosti, které pobyt v Arše přináší: stolní fotbal, Xbox, zkušebna, stolní hry, možnost popovídat si se 
zaměstnanci o věcech, které je zajímaly, nebo využít pomoc v problémech. V průběhu tohoto roku navštívilo poprvé 
Archu 113 nových lidí.
Jsme rádi, že se zde mladým lidem stále líbí a je jim tady s námi dobře. Vidíme tak a zažíváme, že naše práce zde je 
stále potřebná a smysluplná.

výroční zpráva 2019
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sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – služby následné péče (registrační číslo 8975321)

Poslání a cíl MOSTŮ
Poskytnout osobám dříve závislým na návykových látkách, které absolvovaly pobytovou nebo ambulantní léčbu zá-
vislosti 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. 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 tady jsme v MOSTECH
Služba pro osoby závislé na návykových látkách (alkohol, nealkoholové drogy), které

• buď 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 ur-
čena 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.

výroční zpráva 2019
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Provozní doba Mostů: 
pondělí:   9:00–15:00 – pracoviště Valašské Meziříčí, 
    9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
úterý:    9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
středa:    9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
čtvrtek:    9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín
pátek:    9:00–12:00, 13:00–16:00 – pracoviště Vsetín

Počet uživatelů služby: 44
Počet individuálních intervencí: 404
Skupinové a interdisciplinární intervence: 11
Počet kontaktů: 461

Výsledky práce služby MOSTY a co se událo ve službě v roce 2019
Od druhé poloviny roku 2014 je sociální služba následné péče MOSTY jednou z mála služeb, které pracují na poli terci-
ární prevence s lidmi závislými na návykových látkách. A je jedinou, která nabízí ucelený terapeutický program pomoci 
v oblasti zvládání abstinence. Nejprve působila pouze v ORP Vsetín, ale později byla nabídnuta také v ORP Valašské 
Meziříčí. Kromě systematické terapeutické práce na zvládání abstinence nebo psychických problémů poskytují pra-
covníci 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.). Součástí nabízených služeb 
pro klienty z ORP Vsetín je rovněž testování na přítomnost metamfetaminu a THC v moči, kde funguje spolupráce  
s Probační a mediační službou, střediskem Vsetín, ale testování je dostupné pro kohokoli, kdo o něj požádá. 
Již od samého začátku byla nastavena také spolupráce s psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, kde probíhají více 
méně pravidelné výjezdy několikrát do roka spolu s klienty služby. Osobní příběh člověka, který si prošel závislostí  
a nyní úspěšně abstinuje, je pro pacienty v nemocnici často povzbuzením a podpoří jejich vlastní rozhodnutí nenechat 
návrat do běžného života „náhodě“. Na začátku roku byli pracovníci osloveni zastupitelem obce Bystřička s žádostí, zda 
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by se na obecním úřadu mohla uskutečnit beseda pro místní zastupitele. V pozvánce mimo jiné bylo uvedeno: „Jako 
zastupitelé máme odpovědnost za ostatní nejen po hmotné stránce, ale i za kvalitu jejich osobního života…. Zvu vás  
i vaše manželky na krátké školení, co můžeme a máme nabídnout našim spoluobčanům, kteří se dostanou do problémů 
nebo mají problém se svými blízkými… Sami to řešit nemůžeme, ale je dobré vědět, kam je můžeme nasměrovat, kde 
najdou pomoc.“ Pracovnice služby seznámila přítomné s problematikou závislosti, rozebrala podrobněji závislost na 
alkoholu a nealkoholových drogách. Představila možnosti pomoci a dále samotnou službu MOSTY. Beseda měla velmi 
dobrý ohlas, který byl patrný i z dlouhé diskuze a mnoha dotazů. Ty byly směřovány jak na pracovnici, tak na klienta, 
který zde popsal své osobní zážitky s více než třicetiletou závislostí na alkoholu a nynějším procesem abstinence.

Na konci roku jsme se rozhodli natočit krátké video s těmi klienty, kteří byli ochotni promluvit o své závislosti a o tom, 
jak důležitou roli hraje v úspěšné abstinenci doléčování. Jelikož se materiál zpracovával déle, než jsme počítali, bude 
toto video k dispozici na našem webu i Facebooku v první polovině roku 2020. Zde uvádíme jen dvě krátká zamyšlení 
našich současných klientů:

Jsem alkoholička. Po tříměsíční léčbě na psychiatrickém oddělení v Kroměříži jsem měla několik recidiv. Po té poslední 
jsem upadla do deprese a beznaděje, zhoršily se vztahy v rodině, děti se mnou přestaly komunikovat. V té době jsem 
se obrátila na následnou péči Mosty ve Vsetíně. 
Mile mě překvapilo, jak rychle po telefonickém kontaktu mi byla nabídnuta schůzka a hned druhý den proběhlo první 
sezení s terapeutkou. Je to velmi milá paní a svým klidným a profesionálním přístupem mi velmi pomáhá. Objasnila 
mi podstatu mých úzkostí a depresí, jak s nimi bojovat a předcházet jim. Znamená to nahlížet jinak sama na sebe, 
změnit myšlení, vymanit se ze začarovaného kruhu, ve kterém jsem se roky pohybovala. Paní Miriam mi pomáhá řešit 
i rodinné vztahy a dává mi víru, že vše se dá řešit a nic není ztraceno. Mohu jí říct cokoliv, mám k ní velkou důvěru, 
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neodsuzuje mě, ale prostě „jen“ pomáhá. Díky Mostům již 7 měsíců abstinuji. Jsem ráda, že takové zařízení existuje  
a pomáhá lidem se závislostí. Budu do něj docházet i nadále. Děkuji všem pracovníkům v Mostech za jejich práci.

žena, 52 let

Mám za sebou několik pobytů v PNKM a nikdy jsem neřešil doléčování, což byla chyba. Časem při nadměrné konzu-
maci alkoholu přišly vážné zdravotní problémy. Díky lékařům jsem se dostal z nejhoršího a najednou přišla otázka:  
A co teď? Objevil jsem službu následné péče Mosty a rozhodl jsem se, že to zkusím. Přístup pracovníků je profesionální 
a hlavně lidský. Je dobré mít blízko někoho, kdo rozumí závislosti, umí s takovými lidmi, jako jsem já, pracovat. Jsem 
rád, že se můžu na ně s důvěrou obrátit se svými problémy, které souvisí se závislostí, ale a i s problémy osobními. 
Patří jim můj velký dík.

muž, 48 let

výroční zpráva 2019
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V roce 2019 jsme pokračovali s realizací přednášek ve vytipovaném třídním kolektivu na ZŠ Luh, konkrétně v 8. B. Na 
přednáškách jsme se zaměřovali na vztahy obecně, na vztahy ve třídě a na celkové klima třídy, a to formou krátkých 
zážitkových her s výkladem. Program jsme také doplňovali preventivními přednáškami na témata závislost na drogách 
nebo alkoholu, sociální sítě, internet atd. Ve třídě je 22 žáků. Uskutečnili jsme tyto programy:

• Do čeho investuji svůj život?
• Hledám (virtuální realita a pravdivost informací) 
• Bavím se (bavím se versus investice do vztahů a lidí)
• Zabíjím čas (zabíjím čas versus investice do vztahů a lidí) 
• Závěrečné setkání (závěrečná zážitková hra zaměřená na týmovou spolupráci) 

Hodnocení preventivního programu žáky:
„Přednášky se mi líbily. Vcelku se v naší třídě spravily vztahy. Snažím se vyjít vstříc lidem.“
„Některé věci se musí opakovat (že si musíme vážit vztahů). Díky vám začínám více komu-
nikovat s lidmi.“
„Zlepšily se nám vztahy ve třídě.“
„Více si pomáháme a věříme si.“
„Víc se spolu bavíme.“
„Začínáme si více rozumět. Přistupuju jinak k ostatním.“
„Sice jsem nebyla na všech, ale přednášky se mi líbily. A myslím, že nás zase posunuly dál. 
Začínáme se postupně víc a víc bavit a spolupracovat. Možná že se na lidi dívám trochu jinak.“
„Nejvíc mě oslovila prezentace Do čeho investuji svůj život.“

výroční zpráva 2019
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Hodnocení preventivního programu třídní učitelkou:
„Dařilo se: Společná práce všech žáků zaměřená na komunikaci mezi nimi. Ukázat žákům, jak mají spolupracovat, 
komunikovat mezi sebou. Hledat pravdivé informace, nepodléhat virtuálnímu světu. Úžasné jsou hry a besedy, skvělá 
byla poslední akce v Arše. Ne u všech žáků se povedlo zapojit je do skupinové práce, nechávají se vést lídry třídy, ne-
mají svůj vlastní názor nebo ho neumí prezentovat a spoléhají na ostatní. Změna ve třídě: Více spolu mluví, ale pořád 
se tvoří oddělené skupinky.“

Mgr. Martina Teplá, ZŠ Vsetín Luh

výroční zpráva 2019

Preventivní programy pro mládež



12

V září se uskutečnil den otevřených dveří, což je akce, na které pravidelně spolek 
představuje svou celoroční činnost veřejnosti. Letošní téma bylo „Měj odvahu usku-
tečnit své sny“. Ve dvě hodiny odpoledne se otevřely dveře domu, ale i prostory 
zahrady veřejnosti a odpolední program zahájilo Kostka rádio živým vysíláním. Hlav-
ním hostem a také největším „tahákem“ byl v tomto roce spolumajitel hranolkárny 
FÆNCY FRIES. V duchu tématu o snech, k jejichž uskutečnění potřebujeme odvahu, 
se nesl i rozhovor a následná beseda o začátcích podnikání pozvaného hosta. Ten 
pak spolu se svými zaměstnanci dal všem účastníkům příležitost ochutnat své vyhlá-
šené hranolky, které vyráběl z dovezených surovin přímo na místě.  Utržené peníze 
pak zakladatel daroval na práci Centra Archa. Na dni otevřených dveří si mohli dále 
účastníci poslechnout mladičkou vsetínskou hudební formaci LEDACO v unplugged 
provedení. V průběhu akce se na zahradě uskutečnil již tradičně graffiti jam, ná-
vštěvníci hráli pétanque a kroket. Svůj um si děti i dospělí mohli vyzkoušet v tvořivé 
dílně, která byla umístěna ve sklepě budovy. 

Na rok 2019 bylo připravováno divadelní benefiční představení, kterým chtěl spolek 
NA CESTĚ zviditelnit svoji činnost a pozvat k finanční i jiné spolupráci další lidi – ty, 
které by oslovila činnost a dlouholetá snaha zaměstnanců, dobrovolníků i příznivců 
této malé organizace. V roce 2014 se uskutečnilo první benefiční představení, kte-
ré sklidilo velký úspěch. Z řad účastníků, kteří byli klienty naší služby, vzešla myšlenka – pokračovat ve scházení se 
a nacvičit další divadlo. Od myšlenky k činu (tím se myslí vlastní zkoušení) byla velmi dlouhá cesta a nikdo ze zúčast-
něných nepočítal, že bude trvat téměř pět let. Téma bylo jasné velmi brzy – židovská otázka a holocaust. Dlouho trvala 
příprava scénáře a na konci loňského roku se poprvé sešlo první uskupení možných budoucích „herců“. Přes mnohé 

výroční zpráva 2019

Akce pro verejnost



13

Dne 10. září 2019 se uskutečnil na náměstí ve Valašském Meziříčí 
pravidelný Veletrh sociálních služeb.
Náš spolek se veletrhu zúčastnil. Lidé se ze zájmem zastavovali  
u naší prezentace a od našich pracovníků se jim dostalo podrob-
nějších informací o fungování našich služeb, případně kde je 
možné nás kontaktovat. Zejména službě následné péče MOSTY 
se také díky této prezentaci dařilo a mohli jsme splnit uložené 
výkony ve službě za rok 2019.

překážky, několikrát obměněný herecký tým a neustálé změny se podařilo Petru Filgasovi dovést představení do bodu, 
kdy mohlo být podrobeno oku i sluchu diváka. Benefice měla být původně uskutečněna v listopadu tohoto roku, ale 
pro další nastalé komplikace rozhodl výbor spolku, že bude rozumné, když se vše odloží na začátek roku 2020. Proto 
o samotné benefici a všem, co s ní bylo spojeno, budeme informovat až v následné výroční zprávě. Zde poskytneme 
alespoň pár fotografií, které dokumentují onen proces rodícího se Mlčení – tak se divadelní představení jmenuje.

výroční zpráva 2019
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Vedlejší hospodářská činnost spolku Amette
Amette je název vedlejší hospodářské činnosti spolku, která vznikla v roce 2015. Myšlenkou bylo dodávat do místních 
firem zdravé svačinky a tím získávat finanční prostředky na naše sociální služby. Po těžkostech s touto formou podni-
kání, kdy se nám nedařilo personálně zajistit výrobu svačinek, jsme se rozhodli dále tímto způsobem nepokračovat. Po 
celý rok 2019 však Amette, obdobně jako v roce 2018, fungovalo formou pronajímání prostor Centra Archa ke konání 
setkání neziskových organizací nebo různých soukromých oslav v době, kdy není nízkoprahové zařízení v provozu. K 
těmto akcím nabízíme také catering. Běžnou náplní Amette se stala výroba drobného studeného občerstvení pro různé 
příležitosti. Větší akcí loňského roku byl catering pro konferenci Sdružení uživatelů autorských práv v Olomouci a také 
dvoudenní setkání zástupců Asociace českých filmových klubů v prostorách Centra Archa. Mimo to jsme mohli také 
připravit občerstvení k příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Interfotoklubu na vsetínském zámku. Naše výjimečné 
chlebíčky si pochvalovali také návštěvníci pravidelných projekcí přímých přenosů baletních představení v kině Vatra. 

výroční zpráva 2019
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Rozvaha k 31. 12. 2019
AKTIVA v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem 3 211
- dlouhodobý majetek 4 227
- oprávky k dlouhodobému majetku 1 016
Krátkodobý majetek celkem 744
- zásoby 25
- pohledávky 5
- finanční majetek 692
- jiná aktiva 22
AKTIVA CELKEM 3 955

PASIVA v tisících Kč    
Vlastní zdroje celkem 3 728
- vlastní jmění 3 740
- výsledek hospodaření 2019 -12
Cizí zdroje celkem 227
- krátkodobé závazky 227
PASIVA CELKEM 3 955

Výsledovka 2019
NÁKLADY v tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem 266
- nákup materiálu 99
- drobný hmotný majetek 77
- energie 90
Služby celkem 247
- opravy 53
- cestovné 4
- spoje 29
- propagace 23
- školení, supervize 43
- účetnictví, software 45
- ostatní 50
Osobní náklady celkem 2 010
- mzdové náklady 1 513
- ostatní osobní náklady 6
Ostatní náklady 31
Odpisy 127
Poskytnuté příspěvky 3
NÁKLADY CELKEM 2 684

výroční zpráva 2015

finanční zpráva



16

VÝNOSY v tisících Kč
Tržby celkem 98
Dotace celkem 2 342
- dotace Zlínský kraj 2 096
- dotace Město Vsetín 231
- dotace Město Valašské Meziříčí 15
Dary celkem 160
Jiné výnosy celkem 72
VÝNOSY CELKEM 2 672
Hospodářský výsledek -12

Náklady projektů v tisících Kč
Centrum Archa, nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež 1 673

Mosty, služby následné péče 43
Křižovatky, preventivní programy na 
školách 7

Amette 83

Náklady

Výnosy

výroční zpráva 2019
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Komentář k finanční zprávě
V roce 2019 pracovalo ve spolku NA CESTĚ celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu na 4,9 úvaz-
ků. Dále v našem kolektivu působilo dalších 6 osob, které byly zaměstnány v režimu dohod o provedení práce. Tito 
lidé odpracovali za loňský rok celkem 712 hodin, což v přepočtu představuje 0,38 úvazku. Nákup materiálu zahrnuje 
zejména nákup potravin na výrobu občerstvení Amette, nákup zboží pro nealkoholový bar, kancelářské potřeby, hy-
gienické 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 a 
každoroční revize elektrospotřebičů, plynového kotle a spalinových cest. Odpisy jsou uvedeny v nákladech v plné výši a 
výnosovou položkou poníženy o tu část odpisů, která připadne na majetek uhrazený z grantu Nadace Partnerství v roce 
2014. Dary činily v roce 2019 celkem 160 tisíc Kč, převážně byly použity na financování provozních nákladů spojených 
s projekty Centrum Archa, Mosty a Křižovatky.

Dohody na práce konané mimo pracovní poměr
Mgr. Miluše Fišerová – psycholog služeb následné péče
Petr Mikuš – webmaster, správce sítě, grafik, pracovník 
v sociálních službách
Samuel Vaculík – pracovník v sociálních službách
Karolína Holzer – vedení nealkoholového baru
Petra Slováčková, Jana Řepková – úklid
Dagmar Metelková – pomocná kuchařka

Zaměstnanci v roce 2019
Hlavní pracovní poměr
Ing. Milan Kostelník – ředitel, řízení a tvorba projektů
Mgr. Miriam Hurtová – vedoucí sociálních služeb
Mgr. Ludmila Mácová – sociální pracovník
Ing. Radim Metelka – ekonom a referent administrativy 
Bc. Jakub Pohanka – pracovník v sociálních službách
Bc. Pavel Kotrla – pracovník v sociálních službách

výroční zpráva 2019
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Dobrovolníci
Petr Filgas

Složení výboru a vedení spolku v roce 2019
Ing. Tomáš Hurta
Mgr. Miroslav Ildža
Pavel Slováček
Mgr. Miriam Hurtová
Mgr. Michal Skalka
Statutární zástupce spolku: Ing. Tomáš Hurta – předseda výboru
Zplnomocněný ředitel spolku: Ing. Milan Kostelník
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Miriam Hurtová

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

výroční zpráva 2019



19výroční zpráva 2019



20 výroční zpráva 2019

žžnízkoprahové zarízení pro deti a mládež


