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Milí členové, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ, 

čas plyne velmi rychle, a tak jsme se těsně přiblížili ke kulatému výročí založení našeho sdružení, 
které oslavíme v roce 2010. Ale nechci předbíhat. 

Rádi bychom se v této výroční zprávě krátce ohlédli za uplynulým rokem 2009. Tento rok byl rokem, 
kdy jsme realizovali náš hlavní projekt Centrum Archa, ale také „Křižovatky“, „Spolu proti nudě“, 
„Archafest“ a „K2 – zdolej svou horu“. Všechny tyto projekty umožňují mladým lidem využívat 
aktivně svůj volný čas, zažít něco nového, poznat sebe sama a pozitivně rozvíjet svou osobnost. 
To, že se mladí lidé cítí v našem centru jako doma, bylo zásluhou našich obětavých zaměstnanců, 
kterým chci velmi poděkovat. 

Milí pracovníci, práce s lidmi je náročná a s dospívající mládeží zvlášť. Přesto věřím, že jste i v tomto 
roce mohli z kontaktu s mladými lidmi přijmout něco pozitivního a inspirujícího. 

Také chci poděkovat 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 
nás nezištně podporovat a umožňují nám tak naplňovat záměry OS NA CESTĚ. 

Můj dík samozřejmě patří i tomu, v něhož věříme a díky němuž každý stojíme na svém místě, totiž 
našemu nebeskému Otci. Jeho podpora těší o to více, že nás ujišťuje o správnosti nastoupené cesty.

Ing. Tomáš Hurta

předseda Občanského sdružení NA CESTĚ 

SLOVO ÚVODEM
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V názvu našeho sdružení se odráží neustálá změna a také fakt, že každý z nás někam jde a všichni 
jsme svým způsobem na cestě. Znamená to neustálé rozhodování mezi tím, kterým směrem se vy-
dáme, jak obtížnou cestu zvolíme nebo jestli budeme jen tak posedávat u krajnice. Tento neustálý 
pohyb, rozhodování, kudy se dát a na jaké cestě zůstat, byl patrný nejen v životech lidí, kterým jsme 
se tento rok věnovali, ale také u veškeré činnosti, do níž jsme investovali v podobě času, energie nebo 
financí.

Pro koho tu jsme a proč

Poslání

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

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

Veškerá naše činnost směřuje k mladým lidem, a proto jsou naše služby určeny mladistvým a mladým 
dospělým ve věku 15 – 26 let ze Vsetína a jeho nejbližšího okolí.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA CESTĚ
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Důležité milníky naší „plavby“

2000 založeno o. s.

2002 získání budovy k činnosti do pronájmu

2004 otevřeno Centrum Archa

2006 předání budovy do vlastnictví o. s.

2006 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
 ◦  Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově 

a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 ◦ Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení 

jejich vzniku
 ◦ Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

2007  registrace sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb.
 ◦ Podle zákona o sociálních službách jsme se zařadili mezi organizace, 

které poskytují služby sociální prevence.

2008    rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 ◦ V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených 

na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů, které souvisejí s 
péčí o dítě a jeho výchovou. 

Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, 
sčetl bych je, ale je jich víc než písku...

Žalm
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Organizační struktura o.s. NA CESTĚ k 31. 12. 2009

Pracovníci v projektech

Centrum Archa
K2 – zdolej 
svou horu

Spolu proti 
nudě

Křižovatky Archafest BAR

5 HPP 1 DPČ 5 DPP 2 DPČ 4 DPP 1 DPČ
1 DPČ 4 DPP
1 DPP
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CENTRUM ARCHA

Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které je službou sociální prevence. Zákon o sociálních 
službách o ní hovoří takto:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem 
ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu je-
jich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem je-
jich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsa-
huje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnost.

( zák. č. 108/2006 Sb., § 62)

Je jisté, že samotné zařízení jako takové toho moc nezmůže, ale prostřednictvím zbudovaného 
a stále obnovovaného zázemí, veškerého vybavení, konaných aktivit v budově i mimo ni a hlavně díky 
obětavé práci zaměstnanců a dobrovolníků se více či méně dařilo naplňovat cíle a pomáhat mladým 
lidem při „hledání sebe sama“, být jim nablízku, poskytovat podporu v těžkých situacích a pomáhat 
řešit jejich problémy.

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 také poskytovali informace, pomoc a podporu, motivovali 
ke změně postojů, nabízeli a předávali pozitivní hodnoty a zprostředkovávali další potřebné služby. 
Na posouzení všech, kterých se to týká, pak je, zda a do jaké míry se nám naše úsilí v letošním roce 
podařilo.

 
OD říJNA 2009 JE TENTO PROJEKT SPOluFINANCOVáN EVROPSKýM SOCIálNíM FONDEM PROSTřEDNICTVíM OPERAČNíHO 
PROgRAMu lIDSKé ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STáTNíM ROZPOČTEM ČESKé REPuBlIKy.
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Sociální poradenství

Podle § 37 se uživatelům služby poskytuje so-
ciální 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 oso-
bami, jejichž způsob života může vést 
ke konfliktu se společností. Toto po-
radenství zahrnuje rovněž:

 ◦ zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím

 ◦  sociálně terapeutické činnosti
 ◦  pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí

uživatelům služby se celoročně poskytovalo 
poradenství především v oblasti závislostí na 
alkoholu a jiných drogách, řešily se problémy 
ve škole i 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.

Provozní doba

PO: 14:00 – 21:00
ÚT: 14:00 – 21:00
ST: 14:00 – 21:00
ČT: 14:00 – 21:00 
Pá: 14:00 – 22:30

Návštěvnost centra
Počet kontaktů:

Měsíc Návštěvníci Prvokontakt

leden 390 15
Únor 442 30
Březen 615 43
Duben 379 5
Květen 338 10
Červen 406 12
Červenec 263 3
Srpen 226 6
Září 444 15
říjen 545 2
listopad 417 16
Prosinec 510 114
CELKEM 4975 271

Počet uživatelů služby:  61 (dle platné smlouvy)

Počet intervencí: 408 
Počet rozhovorů: 1 136
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Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

V rámci těchto činností probíhaly v budově centra i mimo ni tyto aktivity:

Volnočasové aktivity

Také v tomto roce jsme uspořádali několik koncertů začínajících kapel, pravidelně a celoročně probíh-
alo vedení a škola dj-ingu všech zájemců ve hraní na „gramcích“. Tradiční a velmi oblíbenou aktivitou 
byly víkendové pobyty, které probíhaly vždy mimo budovu v pronajatých chatách v okolí Vsetína. Zde 
zažili mladí lidé nejen „jiný víkend“, ale v příjemném a podnětném prostředí mohli získat nové infor-
mace, vyzkoušet své sociální a komunikační dovednosti, naučit se toleranci a spolupráci. Mnohé o sobě 
samých, svých schopnostech a možnostech se pak mohli dozvědět rovněž při simulačních zážitkových 
hrách.

V měsíci červnu se konal další, v pořadí již třetí ročník malého prázdninového festivalu Archafest, 
který proběhl jako samostatný projekt. Mladí lidé tvořili na (pro tento účel zbudovanou) plochu graf-
fiti. Vytvořili jsme čajovnu v tee-pee spolu s výstavou fotografií z cest po Novém Zélandu. Mladí lidé 
se mohli zapojit do tvoření, malování a jiných činností, změřit své síly s ostatními návštěvníky v 
soutěži v páce, kterou měl pod svým dohledem dvojnásobný mistr světa. Pokud se nechtěli aktivně 
zapojit do některé činnosti, mohli jen přihlížet dění nebo poslouchat hrající kapely na přilehlém pódiu. 
Ve večerních a nočních hodinách si mladí lidé uspořádali v sále kulturního domu hudební párty.

Každou sobotu se zájemci z řad mladých lidí (vesměs chlapci) scházeli v pronajaté tělocvičně a měli 
tak možnost trénovat společně fotbal.

Preventivní programy

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

Spoustu věcí nemůžeme ovlivnit, ale vždycky se můžeme 
rozhodnout, co na sebe necháme působit.
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Pořádané akce – přehled

Datum Akce Účastníci

15. 1. Turnaj ve stolním fotbale 37
23. - 25. 1. Víkendovka: Kateřinice 11
27. 3. Koncert Rozjeté japko 45
14. 4. Beseda: Ve vězení závislosti 10
17. - 19. 4. Víkendovka: Ústí 5
21. 4. Archa pod lupou 27

25. 4. Turnaj v malé kopané ve Zlíně (Setkání NZDM) 12
13. 6. Archafest 270
6. - 9. 8. Víkendovka: Vraždy bez krve 6
28. - 30. 8. Víkendovka: Vraždy bez krve 2 6
4. 9. Povíkendové setkání 13
5. 9. Sex a křesťanství? 34
12. 9. Valašské záření 200
2. 10. Simulační zážitková hra Matrix 27
14. 10. Turnaj ve stolním fotbale 17
30. 10. - 1. 11. Víkendovka: na Hájence 12
13. 11. Filmový maraton No. 6 (1. den) 34
14. 11. Filmový maraton No. 6 (2. den) 29
15. 11. Filmový maraton No. 6 (3. den) 17
25. 11. Beseda: Nový Zéland 4
3. 12. Turnaj ve stolním fotbale 36
4. 12. Mikulášský koncert 80
22. 12. Závěrečná akce: Večer filmových hvězd 29
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Ohlasy návštěvníků

„Archa je dobrá. Trávím tu svůj volný čas a scházím se zde se známými. Zařízení využívám hlavně 
v zimě, kdy se venku nedá být a tady se sejdu se všemi kamarády. Jsou tu taktéž zajímavé besedy, 
akce, koncerty, turnaje (fotbálek, šipky), zájezdy a víkendovky. Velké plus je, že všechny akce jsou 
zdarma, tak i přístup, přinejhorším za velmi příznivou cenu. Jsou tady přístupné i různé druhy poraden-
ství díky vyškoleným pracovníkům, které jsem sice ještě nevyužil a z jistých důvodů ani nevyužiju. 
Pro některé typy lidí je to však výhodné. Kdyby Archa měla skončit, opravdu bych nebyl šťastný a vždy 
se budu v boji o zachování Archy snažit pomoct (pokud budu mít možnost). Celkový názor na Archu 
je kladný, vždy se sem rád vrátím…“

Chlapec, 22

Archa má pro mě smysl ve dvou věcech:
1) V Arše si můžu promluvit o svých problémech a starostech (hlavně s Lídou).
2) Archa je pro mě místo, kde se můžu schovat, když nechci být doma nebo se prostě jenom nudím.

Dívka, 20 

Trávení volného času mimo domov, hospody. Občasné chaty (relax, dobrý program na víkendových 
pobytech), nezakouřené prostředí, fajn lidi. Zkrátka pro mne smysl má!

Chlapec, 22

Do Archy chodím trávit svůj volný čas. V Arše jsem poznala spoustu nových přátel. Archa je dobrá 
v tom, když venku prší a nedá se kam jít, tak se jde vždy do ní. V Arše jsou pracovníci, kteří nás vždy 
vyslechnou a pomůžou. Hrajeme tu různé zábavné hry. Archa je prostě nejlepší místo, kde se set-
káváme s kamarády a můžeme si koupit i nějaké občerstvení.

Dívka, 20 

Podle mého si myslím, že Archa je velmi dobrým, přímo výborným prožitím volného času ve srovnání 
s pobytem u flašky a drog, doma u televize atd. Myslím si, že podobné zařízení napomáhá k vytvoření 
nové a lepší generace lidstva.

Chlapec, 22

„Archa pro mě znamená mnoho. Je to místo, kde se mohu denně střetávat se svými přáteli 
a kde se cítím velmi dobře.“

Chlapec, 21
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Co pro mě znamená Archa 
„Archa je většině lidem známá jako nízkoprahové zařízení. Nikdo neví, co to znamená, a nemálo lidí si zase myslí, 
že to ví. Jenže jejich „jistota“ spočívá v tom, že o Arše prostě řeknou, že je to feťácké doupě. Ano, je pravda, 
že se v Arše občas někdo takový, kdo užívá(/al) drogy, objeví, jenomže o tomto Archa z velké části je. Pomůže 
vám se vším, s drogami i s běžnými problémy, jako jsou nehezký prospěch ve škole nebo jen problémy ve vz-
tazích. Jejich potenciál je využitý na maximum, v Arše si pokecáte s přáteli u kofoly, kafe nebo smaženého sýru 
s hranolkama, ale pokud máte problém, se kterým vám jen tak někdo nepomůže, tak se snadno můžete obrátit 
na zaměstnance Archy, které už kdekdo považuje za plnohodnotné přátele s tím, že pro vás nikdy nebudou 
výjimky, které by odporovaly pravidlům Archy. Pracovníci v Arše to nemají lehké, mají plno práce, také se snaží, 
aby byla v Arše pohoda a nikdo se nemusel trápit s problémy, jako je pavučina v rohu nebo nedostatek toaletního 
papíru. Vše je vždy plně funkční, možností je plno – stolní fotbal, vstup na terasu se zahradou (kvůli venkovním 
hrám nebo jen rekreaci na sluníčku), volný přístup na internet, nejrůznější stolní hry, 1x týdně promítání filmů 
a mnoho dalšího. Archa je pro někoho jako já, kdo nemá stálý přísun financí. Archa je jako zábavný psychiatr, 
se kterým se nemusím bavit, pokud nechci. Vždy tu pro mě byla a bude, alespoň v to doufám.“

Chlapec, 17

Pokud se chceš cítit jiný, vyznávej, že jsi jiný.
Pokud se chceš změnit, přiznej se k tomu, jaký jsi.
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KŘIŽOVATKY

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 schopnosti dítěte a dospívajícího čelit sociálnímu tlaku a tlaku vrstevnické skupiny.

Jednotlivé přednášky se realizují přímo ve školách, výjimečně pak v prostorách Centra Archa.

Délka přednášky je 2 hodiny a přednášková nabídka představuje ucelený systém 6 přednášek, 
které se mohou realizovat i jednotlivě. Každá přednáška má své speciální části, upravené pro různé 
věkové skupiny. 

Hlavní témata

• Jak chránit sám sebe 

• Já a mé vztahy 

• Moje představy o drogách 

V roce 2009 jsme uskutečnili 63 přednášek a oslovili tak celkem 1 296  žáků. O naše preventivní pro-
gramy projevily zájem tři ZŠ ze Vsetína a ve velmi dobré spolupráci jsme pokračovali s dalšími šesti 
ZŠ v okolních obcích (Jablůnce, Francově lhotě, Hovězí, Horní lidči, Valašské Polance atd.). Novou 
spolupráci jsme zahájili se ZŠ ve Valašském Meziříčí, lešné a Růžďce. 

Protože na Vsetíně fungují i jiné organizace, které se zaměřují na práci s mládeží a poskytují taktéž 
preventivní programy, zájem ze SŠ nebyl tak velký, jak jsme původně očekávali. V roce 2009 jsme 
spolupracovali se čtyřmi SŠ – SZŠ a VOŠZ, Domovem mládeže při SŠ Kostka s. r. o, SOŠ Josefa 
Sousedíka a SOŠ Obchodu a služeb. 

V roce 2010 plánujeme oslovit minimálně 900 studentů. Chtěli bychom taky navázat spolupráci 
s dalšími dvěma ZŠ ze vzdálenějších obcí a rozšířit tak naše působení v oblasti primární prevence. 
Program se po několika letech hledání ustálil a je koncipován na 2 vyučovací hodiny dle zvoleného 
tématu.
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Názor

Život dětí a mladých lidí není v současné době jednoduchý. Žijí v prostředí společnosti, která je velmi 
tolerantní ke konzumaci některých návykových látek, především alkoholu a marihuany. Tyto drogy 
pak mladí lidé chápou jako hlavní zdroj zábavy a výplně volného času. Mládež je rovněž pod neustálým 
vlivem časopisů a médií propagujících volný sex. Užít si, to je to, co moderní mladý člověk považuje 
za samozřejmost, a slovo „věrnost“ se vytrácí z jejich slovníku. Mnozí z těch, se kterými se na školách 
setkávám, pocházejí z rozvrácených rodin, kde chybí láska a vzory hodné úcty a následování. Mnohdy 
neznají bezpečné prostředí, které vytváří zázemí pro zdárný rozvoj osobnosti mladého člověka. Ne 
vždy přijíždím z přednášek ze škol s úsměvem na rtech. Někdy se mi zdá, že je nemožné, aby se něco 
změnilo…, ale pak si uvědomím, že Bůh je nad tím vším, ví o všech těch mladých lidech a situacích  
a mám naději, že díky návratu k biblickým hodnotám a principům existuje východisko a cesta ke změně.

Hana Martináková – lektor preventivních programů

Ohlasy ze škol

Vážená paní Martináková,
dovolte nám, abychom Vám poděkovali za velmi dobrou spolupráci, která spočívá ve využívání Vašich preven-
tivních programů pro doplnění výuky v hodinách občanské a rodinné výchovy. S programy, které nabízíte, jsme 
velmi spokojeni, umožňují našim žákům prožívat a řešit společně situace, se kterými se mohou ve svém životě 
setkat. Díky Vašim programům nebudou těmito životními situacemi zaskočeni, budou na ně připraveni a věříme, 
že i většina bude schopna se správně rozhodnout. Proto doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v tomto 
roce. Děkujeme. 

ZŠ Vsetín, Sychrov 

Hodnocení preventivních programů
V minulém i letošním školním roce u nás ve škole proběhly ve všech ročnících 2. stupně, tj. 6. – 9. ročník, pre-
ventivní programy zaměřené na protidrogovou problematiku, ale také týkající se člověka jako osobnosti (Já a mé 
vztahy, Jak chránit sám sebe…). Programy vedla paní Hana Martinková z OS NA CESTĚ Vsetín. Protože pracuji 
ve škole jako školní metodik prevence a tyto programy jsem si vybrala, dovoluji si i jejich hodnocení. Všechny 
programy hodnotím velmi kladně, moc se mi líbí metody práce i přístup paní Martinákové k dětem. Programy jsou 
pořádány zábavnou formou, žáci pracují ve skupinkách na společných úkolech a sami žáci tyto programy hod-
notí jako velmi dobré a prospěšné. Z tohoto důvodu bychom byli velmi rádi, kdyby programy mohly pokračovat 
i v příštím školním roce.

ZŠ Hošťálková
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PROGRAM K2 – ZDOLEJ SVOU HORU

O projektu

Projekt K2 – zdolej svou horu probíhá již od července 2006 a jeho pilotní část byla nejprve podpořena 
v rámci Společného regionálního operačního programu. ukončení financování projektu ze SROP 
nás vedlo k hledání jiných možností, jak pokračovat v programech, které se osvědčily a jsou podle 
všech ohlasů přínosné. Nakonec byl projekt podpořen Nadací O2. Přestože se do sedmého ročníku 
přihlásilo rekordních 466 organizací, Program K2 – zdolej svou horu byl mezi 54 vybranými a následně 
podpořenými. Na konci roku 2008 se tedy začala připravovat další skupina mladistvých do již devá-
tého běhu, který proběhl v rozmezí od února do května 2009 a účastnilo se ho devět mladistvých.
V rozmezí května a června se pak uskutečnila víkendová forma, kterou absolvovalo šest účastníků.

Tento projekt 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 pro-
tiprávního jednání, a to zejména prostřednictvím rozvíjení důležitých sociálních dovedností cílové sku-
piny. 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. Je koncipován jako celek, skládající se z:  

• 11 dvouhodinových lekcí:
Skupinová setkání probíhají 1x týdně v rozsahu 2 hodin. Témata skupin jsou: komunikace, 
konflikty a jejich řešení, agrese, násilí, zákony, svoboda, odvaha atp.

• 1 víkendového pobytu
Víkendový pobyt na téma Hranice je zaměřen na spolupráci v krizové situaci, umění řešit 
krizi, rychlé a efektivní rozhodování, odhalení schopností a určení mezí jednotlivých účastníků 
(ve spolupráci s outdoorovou agenturou).

• 4 hodinových individuálních konzultací s každým účastníkem programu
Individuální práce 1x měsíčně v rozsahu 1 hodiny reaguje na momentální potřeby a řešení 
situace každého mladistvého. 



15

Ohlasy účastníků

Na konci každého běhu jsou účastníci mimo jiné vyzváni, aby se vyjádřili k programu, k práci lektorů, 
ale také aby odpověděli, čím bylo pro ně absolvování programu užitečné (pokud si to myslí). Zde je 
několik odpovědí:

• „Naučil jsem se řešit problémy, dokázat se spřátelit.“
• „Je to dobrá životní zkušenost, rozšíření znalostí, poznání nových, vcelku pohodových lidí.“
• „Protože jsem potkal nové lidi, se kterými si rozumím.“
• „Protože si fakt vážně myslím, že to tak je, že jsem i klidnější, když vím, jaké to je dostat 

se do potíží.“
• „Než jsem sem začal vůbec chodit, myslel jsem si, že mě tento program nijak nemůže ovlivnit, 

teď si myslím něco jiného.“

• „Z důvodu změny chování.“
• „Protože mám svůj názor, co se na světě děje.“
• „Protože jsem se dozvěděl hodně věcí o myšlení, řešení konfliktů atd.“
• „Vím, jak se mám chovat, když někdo bude chtít něco vymamlasit.“
• „Dozvěděl jsem se hodně zajímavých věcí.“
• „Určitě, protože to bylo poučné a taky zábavné!!!“
• „Víc nad věcma přemýšlím.“

Nejsme povinni vědět všechno - jsme povinni 
přijmout odpovědnost za všechno, co víme.
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Ohlas pracovníků PMS

V souvislosti s realizací dalšího běhu programu K2 – zdolej svou horu v Centru Archa ve Vsetíně 
sdělujeme hodnocení vašeho úsilí.

Probační a mediační služba ČR, středisko Vsetín, navázala spolupráci s Centrem Archa již 
v roce 2005 a po celou dobu se komunikace a postupné prohlubování spolupráce stalo nedílnou 
součástí práce pracovníků a specialistů střediska. Mladiství, kteří se podrobili ve volném čase 
programu realizovaného vaším zařízením, měli možnost účastnit se sociálního výcviku, posí-
lit dovednosti, získat znalosti, rozvinout osobnost a právní povědomí včetně vámi poskytovaného 
poradenství. Individuální sezení jako možnost navázání kontaktu s účastníkem považujeme 
za přínosné. Práce ve skupině pak v rámci jednotlivých tematicky zaměřených lekcí napomáhá rozvoji 
osobnosti i k vzájemnému působení mezi mládeží navzájem. 

Reakce účastníků byly v následných konzultacích po ukončení jednotlivých běhů programů 
po předchozí spolupráci v našem středisku pozitivní, dobré reakce byly zaznamenány i u státních 
zástupců, soudců, kurátorů a sociálních pracovníků. PMS ČR získalo pozitivní názory nejen od orgánů 
činných v trestním řízení, ale i od rodičů a z přirozeného prostředí mladistvých osob.

Zřejmý je i preventivní záměr programu a vaší činnosti po celou dobu dosavadní spolupráce. Dopad 
na chování mladistvých účastníků programu K2 je patrný u těchto mladých lidí ve zlepšených osobních 
postojích a přístupu k řešení jejich problémů, a to nejen z hlediska trestné činnosti. Přístup v rámci 
programu je úměrný individuálnímu stupni vyzrálosti a vlastnostem jednotlivých zúčastněných.

Vysoce hodnotíme i možnost výkonu výchovné povinnosti – společensky prospěšné činnosti 
v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnic-
tví ve věcech mládeže, jakož i zajištění místa výkonu trestního opatření obecně prospěšných 
prací u osob mladistvých i osob blízkých věku mladistvých u trestu obecně prospěšných prací 
v souladu s trestním zákonem, trestním řádem a již zmíněným zákonem č. 218/2003 Sb.

Mgr. Martina Krajíčková (specialista na mládež), Mgr. Marek Hromada (vedoucí střediska)  
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FINANČNÍ  ZPRÁVA

AKTIVA k 31. 12. 2009
Dlouhodobý majetek celkem          3 324 000
 - dlouhodobý nehmotný majetek                 0
 - dlouhodobý hmotný majetek          3 441 000
 - dlouhodobý finanční majetek                 0
 - oprávky k dlouhodobému majetku            -117 000
Krátkodobý majetek celkem             342 000
 - zásoby               12 000
 - pohledávky               20 000
 - finanční majetek             411 000
 - jiná aktiva               11 000
AKTIVA CELKEM          3 778 000

PASIVA k 31. 12. 2009
Vlastní zdroje celkem          3 558 000
 - vlastní jmění 3 579 000
 - výsledek hospodaření celkem             - 21 000

Cizí zdroje celkem             220 000
 - rezervy celkem                 0 
 - dlouhodobé závazky celkem                 0  
 - krátkodobé závazky             128 000
 - jiná pasiva               92 000
PASIVA CELKEM          3 778 000

Rozvaha k 31. 12. 2009

Náklady
Vybavení DDHM                                72 743
Ostatní materiálové náklady              167 559
Energie                                           118 209
Služby                                                194 542
Cestovné                                                7 764  
Opravy, údržby                                    34 709
Spoje                                                    38 807
Ostatní provozní náklady                       9 553
Odpisy                                                  51 828
Mzdové náklady                              1 431 281
Celkové náklady                           2 126 995

Příjmy
Tržby klienti                                 10 420
Tržby zboží                                   73 986
MPSV ČR                                   600 000
MŠMT ČR                                    50 000
Zlínský kraj                                 667 320
Město Vsetín                               385 850
Úřad práce                                     74 249 
Nadace O2                                  100 000        
Dary fyzických osob                   128 715  
Ostatní příjmy                                15 372
Celkové příjmy 2 105 912

Hospodářský výsledek -  21 083
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Příjmy

Náklady Komentář

• Celkové hospodaření Občanského 
sdružení NA CESTĚ v roce 2009 
skončilo ze ztrátou ve výši  
–21 083,- Kč.  

• Projekt Centrum Archa skončil  
v zisku ve výši +10 519,- Kč. 

• Projekt Křižovatky je v roce 2009 
realizován se ztrátou –20 000,- 
Kč. Byl dofinancován z rezerv roku 
2008, přičemž na něj byla přislíbena 
částka ve výši 20 000,- Kč z F-na-
dace. Částka bude ovšem propla-
cena až po konečném vyúčtování 
a proplacena dodatečně v dubnu 
2010. 

• Projekt Archafest, který byl  
ve ztrátě –7 893,- Kč, byl dofinan-
cován z rezerv roku 2008.   

• Všechny projekty Občanského 
sdružení NA CESTĚ jsou vedeny  
v účetnictví odděleně jako samo-
statná střediska.

• Samostatně je veden i bar jako 
hospodářská činnost, sdružení má 
Žl na hostinskou činnost. 

• Správu Občanského sdružení  
NA CESTĚ zabezpečuje statutární 
zástupce a předseda občanského 
sdružení Ing. Tomáš Hurta, který 
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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 poskytnuté 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. 

• Od října 2009 do prosince 2011 jsme dodavatelé služeb sociální prevence v rám-
ci projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji, reg. č. 
CZ.1.04./3.1.00/05.00026. Tento projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím 
OP LZZ a státním rozpočtem ČR.

Centrum Archa 1 645 442 Kč 77 %

K2 – zdolej svou horu 127 000 Kč 6 %

Spolu proti nudě 135 265 Kč 6 %

Křižovatky 98 700 Kč 5 %

Archafest 42 893 Kč 2 %

Bar 77 695 Kč 4 %

Celkové náklady                       2 126 995 Kč

Základní projekty realizované Občanským sdružením 
NA CESTĚ v roce 2009
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Výsledek hospodaření podle projektů

NÁKLADY podle jednotlivých projektů

Položka Centrum 
Archa K2

Spolu 
proti 
nudě

Křižovatky Archaf-
est Bar Celkem

1. Provozní náklady celkem 372 049 54 399 98 765 67 330 38 416 64 755 695 714
1.1. Materiálové náklady 73 069 12 362 47 315 41 942 9 892 55 722 240 302
Potraviny 3 722 8 292 5 204 0 521 0 17 739
Vybavení DHM do 40 tis. 27 944 0 22 000 20 900 0 1 899 72 743
Kancelářské potřeby 14 759 1 900 2 360 6 294 781 1 934 28 028
Jiné – materiálové, úklidové 5 159 0 0 0 0 23 5 182
PHM 1 329 2 000 3 000 3 000 0 0 9 329
Prodané zboží 43 201 43 201
Ostatní materiálové náklady 20 156 170 14 751 11 748 8 590 8 665 64 080
1.2. Energie 102 188 8 357 0 0 0 7 664 118 209
Plyn 60 055 5 911 0 0 0 3 512 69 478
Elektřina 34 517 2 446 0 0 0 3 512 40 475
Vodné, stočné 7 616 0 0 0 0 640 8 256
1.3. Služby celkem 79 633 29 356 38 041 21 588 25 924 0 194 542
Právní a ekonomické služby 11 800 0 6 000 6 000 0 0 23 800
Školení, kurzy, supervize 20 039 0 0 0 0 0 20 039
Propagace 20 527 2 856 5 171 14 673 960 0 44 187
Pojist. budovy, automobilu 15 599 0 0 0 0 0 15 599
Nájemné 14 500 26 370 0 18 965 0 59 835
Ostatní služby 11 668 12 000 500 915 5 999 0 31 082
1.4. Cestovní náklady 7 560 0 204 0 0 0 7 764
Cestovní příkazy 7 560 0 204 0 0 0 77 640
Cestovné klienti 0 0 0 0 0 0 0
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Položka Centrum 
Archa K2

Spolu 
proti 
nudě

Křižovatky Archaf-
est Bar Celkem

1.5. Oprava, údržba 31 709 0 3 000 0 0 0 34 709
Oprava a údržba budovy 22 755 0 0 0 0 0 22 755
Oprava a údrž. automobilu 1 586 0 0 0 0 0 1 586
Oprava DHM 7 368 0 3 000 0 0 0 10 368
1.6. Spoje 17 878 4 324 10 205 3 800 2 600 0 38 807
Telefony 15 231 4 324 9 500 3 000 2 540 0 34 595
Poštovné 2 647 0 705 800 60 0 4 212
1.7. Jiné 9 350 0 0 0 0 203 9 553
Bank. poplatky 3 363 0 0 0 0 0 3 363
Ostatní provozní náklady 5 987 0 0 0 0 203 6 190
1.8. Odpisy 50 662 0 0 0 0 1 166 51 828
2. Mzdové náklady celkem 1 273 393 72 601 36 500 31 370 4 477 12 940 1 431 281
2.1. Hrubé mzdy celkem 908 388 0 0 0 0 0 908 388
DPP 22 160 33 728 36 500 3 250 4 477 10 320 110 435
DPČ 26 757 29 008 0 20 985 0 2 620 79 370
2.2.Odvody soc.a zdr. poj. 316 088 9 865 0 7 135 0 0 333 088

CELKOVÉ NÁKLADY 1 645 442 127 000 135 265 98 700 42 893 77 695 2 126 995

K výhře nám stačí trocha štěstí, k vítězství potřebujeme 
schopnosti a vytrvalost.
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PŘÍJMY podle jednotlivých projektů

Položka Centrum 
Archa K2 

Spolu 
proti 
nudě

Křižovatky Archafest Bar Celkem

Tržby 5 530 0 5 660 5 800 0 73 986 90 976
Platby klientů 1 920 0 5 100 3 400 0 0 10 420
Tržby za zboží 0 0 0 0 0 73 986 73 986
Ostatní tržby 0 0 0 0 0 0 0
Jiné příjmy 3 610 0 560 2 400 0 0 6 570
Dotace a granty 1 562 419 100 000 110 000 70 000 35 000 0 1 877 419
MPSV ČR 600 000 0 0 0 0 0 600 000
MŠMT ČR 35 000 0 10 000 0 5 000 0 50 000
Zlínský kraj 497 320 0 100 000 70 000 0 0 667 320
Město Vsetín 280 000 0 0 0 30 000 0 310 000
Město Vsetín - na mzdu 75 850 0 0 0 0 0 75 850
Úřad práce 74 249 0 0 0 0 0 74 249
Nadace O2 0 100 000 0 0 0 0 100 000
Dary 79 210 27 000 19 605 2 900 0 0 128 715
Dary práv. osob - firem 32 000 0 0 0 0 0 32 000
Dary fyzických osob 47 210 27 000 19 605 2 900 0 0 96 715
Ostatní příjmy 8 802 0 0 0 0 8 802
Přijaté úroky 797 0 0 0 0 0 797
Přijaté členské příspěvky 3 000 0 0 0 0 0 3 000
Ostatní příjmy 5 005 0 0 0 0 5 005

PŘÍJMY  CELKEM 1 655 961 127 000 135 265 78 700 35 000 73 986 2 105 912

Hospodářský výsledek 10 519 0 0 -20 000 -7 893 -3 709 -21 083
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Již v samém úvodu jsme vyjádřili díky všem, kdo se na celé této práci podíleli. Finanční, praktická, od-
borná i duchovní pomoc a spolupráce je pro nás nezbytná. Z tohoto důvodu i v letošním roce věnujeme 
tuto poslední stranu poděkování.

Za finanční podporu

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR
Zlínskému kraji
Městu Vsetín
Úřadu práce Vsetín
Nadaci O2
Okresnímu státnímu zastupitelství Vsetín v rámci narovnání (§ 309 Trř)
Sboru Církve bratrské ve Vsetíně

panu Bc. Miroslavu Ildžovi
panu Ing. Tomáši Hurtovi
manželům Noskovým
manželům Slováčkovým 
manželům Chromčákovým
slečně lucii Bařákové
paní Mgr. Martině Krajíčkové
slečně Jitce Novosádové
panu Danieli Raškovi 
a všem ostatním jednotlivým dárcům, jejichž podpora nám pomáhá uskutečňovat tento záměr.

Děkujeme.

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

PODĚKOVÁNÍ
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PODPOROVATELÉ


