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Vážení přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ!
Jistě mi dáte za pravdu, že rok 2011 nebyl nijak růžový, co se týká našich životních jistot. Ve společnosti byla stále pa-
trná „blbá nálada“. Lidé přicházeli o práci a těžce hledali novou, téměř vše se zdražovalo, většina lidí byla připravena 
brát, málokdo byl ochotný dávat. 
O to více mě potěšilo, že mnoho z vás, kteří podporujete naši práci, nám vlastně vzkázalo toto: „Vážíme si toho, co 
děláte, a stojíme na vaší straně.“ Můžu vám říci, že to je výborný a hodně povzbudivý impuz do práce, kterou mezi 
mladými lidmi ve Vsetíně děláme. S vámi a s vaším povzbuzováním jsme to opět zvládli a za to vám patří velký dík.   
A co konkrétně se tento rok událo? Pokračovali jsme v realizaci našeho hlavního projektu Centrum Archa a také v  pro-
jektech „Křižovatky“, „Ararat“ a „K2-zdolej svou horu“. 
Uvedené projekty pomáhají dětem a mladým lidem získat dovednosti, pozitivně a snad i smysluplně využívat volný čas 
a rozvíjet jejich osobnost. 
Velký dík patří našim zaměstnancům, kteří pracovali obětavě a s nasazením. Také chci poděkovat členům výboru, kte-
ří zdarma dávali k dispozici svůj čas, nápady, podporu a ochotu posouvat tuto práci dopředu. 
Rovněž děkuji všem dárcům, kteří i v nelehké době byli ochotní nezištně nás podpořit a umožnili nám tak naplnit po-
slání OS NA CESTĚ. 
Můj dík samozřejmě patří i tomu, v něhož věříme, našemu nebeskému Otci. Jeho dosavadní podpora nás ujišťuje  
o správnosti nastoupené cesty.

Ing. Tomáš Hurta
předseda Občanského sdružení NA CESTĚ Dobré nápady můžeme vymyslet, 

ale ty nejlepší nás musí napadnout.
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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 

Organizační struktura o. s. NA CESTĚ k 31. 12. 2011
Průměrný přepočtený počet pracovníků byl 4,375.
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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   6 HPP
           9 DPP
Počet uživatelů služby  72 (dle platné smlouvy)
Počet intervencí  1 346 
Počet kontaktů   4 293

Pořádané akce za rok 2011
Datum Akce

12. 1. Archa pod lupou

18. 2. Koncert Sine Ira, Wakawaka, Eror404

11. 3. Kukačka v papučích

8. - 10. 4. Víkendový pobyt - Jiná dimenze

20. 5. Beseda - AIDS, co kdybys to byl ty?

17.6. Víkendový pobyt - Utečenci

25. 6. Skotské odpoledne

16. - 18. 9. Víkendový pobyt - Survive

18. 11. Koncert

19. - 21. 12. Víkendový pobyt - Život je…

Celoroční turnaj ve stolním fotbale

Všechno je relativní, 
ale za vším je cosi absolutního.
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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 2011 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.)

Svět je plný barev – ukrytých pod nánosy šedi.
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Jak to vidí...
Během celého roku přicházejí mladí lidé do Archy v rámci pravidelné otevírací doby nebo v předem domluveném čase. 
Mohou zde strávit volný čas při hře, stolním fotbálku, v rozhovorech. Našim cílem bylo, aby na lodi vládla pohodová ná-
lada, aby věděli, že zde mohou s pracovníky jen tak popovídat, ale otevřít i témata a problémy, s nimiž si nevědí rady.
Letos jsem započal třetí rok práce v Arše a vidím, že někteří z dříve pravidelných návštěvníků přijdou už jen občas. 
Chodí do práce, studují na vysokých školách a mají méně volného času. Máme radost, když vidíme, jak se z nich stá-
vají „dospěláci“, přebírají zodpovědnost za své životy a stavějí se na vlastní nohy. Na druhou stranu potřebujeme trpě-
livost a moudrost pro práci s těmi, kteří opakují své chyby a neustále řeší obdobné problémy.
V tomto roce jsme zorganizovali dva koncerty a šest víkendových pobytů. Během těchto víkendů máme možnost více 
prohloubit vztahy s lidmi, kteří s námi jedou. Strávíme s nimi téměř tři dny v kuse, často zažijí něco nevšedního v rámci 
simulační hry. Jeden takový zářijový víkend jsme nazvali „Survive“ a prožili jej na chatě v Novém Hrozenkově. Účast-
níci se po příjezdu dozvěděli, že zde jsou jako vědecký tým, který jede na misi do Jižní Ameriky. Absolvovali vstupní 
lékařskou prohlídku, každý dostal úkoly ke své roli. Pilot musel absolvovat letecký výcvik, etnolog se naučil řeč míst-
ních domorodců, navigátor potřeboval získat dovednosti pro zorientování se v terénu, práci s mapou a buzolou… Ve 
4 hodiny ráno je čekal budíček za zvuku pádu letadla. Se zavázanýma očima jsme je dovezli na místo havárie. Jejich 
hlavním úkolem v této hře bylo najít vesnici domorodců, navázat s nimi kontakt a získat od nich informace, jak se do-
stat zpět do civilizace. V programech, kterými na tyto hry navazujeme, chceme, aby účastníci přemýšleli o svém životě  
z perspektivy toho, co ve hře prožili. Diskutujeme, bavíme se o tématech, která je zajímají.

Petr Mikuš - kontaktní pracovník NZDM Centrum Archa

Jenom láska má odvahu postavit se před zamčené dveře.
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Křižovatky
Pracovníci   2 DPČ
Spolupráce se školami  17
Uskutečněno přednášek 70
Osloveno žáků   1025

Jak to vidí…
Téma Vztahy v třídním kolektivu je možno využívat ve třech programech. První je zaměřen na kamarádství, druhý na 
odhalování a řešení konfliktů a třetí na řešení šikany. Ráda bych se podělila o jednu zajímavou zkušenost právě na 
téma Vztahy v třídním kolektivu. V jedné třídě během programu vyšlo najevo, že se žáci oslovují přezdívkami, které 
se jim nelíbí a některé je dokonce ponižují. Sepsali jsme dohodu, v níž se děti zavázaly, že od tohoto dne se nebudou 
oslovovat přezdívkami, které se jim nelíbí, a všichni žáci se pod ni podepsali. Zaujala mě solidarita kolektivu v danou 
chvíli. Ač všem bylo jasné, že daná dohoda nemá žádnou právní hodnotu, všichni jakoby očekávali, že podpisem všech 
členů třídy dojde ke změně atmosféry a chování v kolektivu. Na konci programu jsem měla pocit, že je tam přeci jen 
uvolněnější atmosféra, že to, co dlouhou dobu bylo pod povrchem, dostalo konečně možnost vyjít ven. Není vždy jed-
noduché vytvořit ve třídě takovou atmosféru, aby se děti odvážily začít mluvit o věcech, které je v kolektivu tíží. O to 
větší mám radost, když se to podaří, věci se pojmenují a může se s daným problémem pracovat. Samozřejmě je důle-
žité sledovat, jak se situace vyvíjí, podporovat žáky v tom, aby si navzájem připomínali to, k čemu se zavázali, a do-
hlíželi na udržování změny. 
Poslední dobou si uvědomuji, jak je důležité vést děti k úctě a respektu k druhé osobě a učit je tolerovat jiné názory. 
Jsem ráda, že mám tu možnost mluvit s dětmi a mladými lidmi tváří v tvář a motivovat je k pro-sociálnímu chování.

Hana Martináková – 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.

Programy sociálního výcviku
K2 – zdolej svou horu (mladiství)
Pracovníci   2
Počet běhů programu  1
Počet účastníků   6
Průměrný věk účastníků  17

Ararat – místo pro tebe (nezletilí)
Pracovníci   4 DPP
Počet běhů programu  2
Počet účastníků   10
Průměrný věk účastníků  14

Témata lekcí
• komunikace, konflikty
• agrese a násilí
• svoboda, odvaha
• zákony, svědci
• hranice

Témata lekcí
• komunikace, konflikty
• agrese a násilí
• svoboda, odvaha
• zákony, svědci
• hranice
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Trest obecně prospěšných prací
Pracovníci   1 pracovník v rámci NZDM jako dohled
Počet pracovně zařazených 4
Počet odpracovaných hodin 323,5

Jak to vidí...
Každá práce a její výsledky by měly být měřitelné a většinou se úspěšnost té či oné aktivity měří právě počty. V tom-
to roce jsem si více než kdy jindy uvědomovala, jak obtížné je někdy vyjádřit úspěšnost pouhým výpočtem čehokoli. 
Děti a mladiství, kteří přicházejí do programů, mají svou představu o životě, vyrůstají v prostředí, které je dlouhodo-
bě ovlivňuje, a všichni mají nějaký hodnotový systém a také touhy, které si v sobě nesou. Předpokládat, že několika-
měsíční setkávání v přibližně šedesáti hodinách sociálního výcviku změní jejich život a zásadním způsobem přeskládá 
jejich hodnotový systém, je naivní. Proto jsou od počátku této práce naše cíle mnohem menší.
Ve spolupráci s jinými složkami se nám daří umožnit nezletilým a mladistvým pachatelům trestných činů a přečinů spl-
nit jejich výchovnou povinnost dle Zákona č. 218/2003 Sb. a v tomto období co možná nejintenzivněji a nejúčinněji 
působit tak, aby u nich v dalším období jejich života už nedošlo k protiprávnímu jednání.
Prozatím jsme z období čtyř uplynulých let nezpracovali žádnou statistiku, která by procentuálně vyjádřila, kolik bý-
valých účastníků odchází z programu a již nikdy nemá se zákonem problém a kolik se jich opakovaně vrací k páchání 
trestné činnosti. Dalo by se ale vysledovat, že čím méně závadné prostředí, v němž dítě vyrostlo, tím větší předpoklad 
k tomu, aby tato forma trestu pomohla nastartovat sebereflexi a byla pomyslným odrazovým můstkem k životu v sou-
ladu s nastavenými pravidly společnosti.
Otázkou tedy zůstává, zdali je to málo nebo dost. Je málo, že se dětem dává další šance? Že se jim někdo intenziv-
ně věnuje a snaží se pochopit důvod jejich jednání? Že je vede k zodpovědnosti za vlastní činy a pomáhá jim zorien-
tovat se v některých životních otázkách a problémech? Na tyto otázky má pravděpodobně každý jinou odpověď. Pro 
mě osobně je důležitý fakt, že trest je účinný právě tehdy, pokud je v něm obsažena výchovná složka, nejen represiv-
ní. A o to se v programech snažíme a máme naději, že si děti a mladiství kromě vykonaného trestu odnesou něco po-
zitivního do života.

Miriam Hurtová – vedoucí programu 



občanské sdružení na cestě

výroční zpráva 2011

f inanční zpráva

9

Rozvaha k 31. 12. 2011
AKTIVA   /v celých tisících/ k 31. 12. 2011 PASIVA k 31. 12. 2011

Dlouhodobý majetek celkem 3 221 Vlastní zdroje celkem 3 505
- dlouhodobý nehmotný majetek 0 - vlastní jmění 3 496
- dlouhodobý hmotný majetek 3 441 - výsledek hospodaření celkem 9
- dlouhodobý finanční majetek 0

- oprávky k dlouhodobému majetku -220
Krátkodobý majetek celkem 498 Cizí zdroje celkem 214
- zásoby 7 - rezervy celkem 0
- pohledávky 200 - dlouhodobé závazky celkem 0   
- finanční majetek 190 - krátkodobé závazky 214
- jiná aktiva 101 - jiná pasiva 0
AKTIVA CELKEM 3 719 PASIVA CELKEM 3 719

Překážky rostou, dokud je obcházíme.
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Základní projekty realizované o. s. NA CESTĚ v roce 2011

Centrum Archa 2 610 259,- Kč 93 %

ARARAT- Cesty k bezpečí 23 998,- Kč 1 %

Křižovatky 114 000,- Kč 4 %

Bar 61 326,- Kč 2 %

Celkové náklady 2 809 583,- Kč

Výsledek hospodaření podle jednotlivých projektů rok 2011
Náklady

Položka Centrum Archa ARARAT Křižovatky Bar Celkem

1. Provozní náklady celkem 513 793 4 748 40 231 55 566 614 338

1.1. Materiálové náklady 161 799 3 763 8 165 40 098 213 825

1.2. Energie 92 341 0 6 450 9 617 108 408

1.3. Služby celkem 122 652 985 6 264 3 487 133 388

1.4. Cestovní náklady 7 320 0 684 0 8 004

1.5. Opravy a údržby 14 313 0 14 981 0 29 294

1.6. Spoje 33 319 0 3 600 1 824 38 743

1.7. Jiné náklady 30 221 0 87 540 30 848

1.8. Odpisy 51 828 0 0 0 51 828

2. Mzdové náklady 2 096 466 19 250 73 769 5 760 2 195 245

Celkové náklady 2 610 259 23 998 114 000 61 326                 2 809 583
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Výnosy
Položka Centrum Archa ARARAT Křižovatky Bar Celkem

Tržby    513 793 0 14 590 65 975 105 956

Dotace a granty 2 497 524 22 247 80 000 0 2 599 771

Dary 80 490 0 19 410 0 99 900

Jiné výnosy 12 704 0 0 0 12 704

Výnosy celkem 2 616 109 22 247 114 000 65 975 2 818 331

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 5 850 - 1 751 0 + 4 649 + 8 749

Komentář
• Celkové hospodaření Občanského sdružení NA CESTĚ v roce 2011 skončilo ze ziskem ve výši  + 8 749,- Kč.  
• Projekt „Centrum Archa“ skončil v zisku + 5 850,- Kč.  
• Projekt  „ARARAT – Cesty k bezpečí“ skončil se ztrátou – 1 751,- Kč. 
• Projekt „Křižovatky“ skončil s vyrovnaným rozpočtem.   
• Bar – hospodářská činnost skončila v zisku + 4 649,- 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 (hostinská 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. 
• Od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2011 jsme dodavatelé služeb sociální prevence - v rámci 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.
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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 2011
• Zlínskému kraji
• Městu Vsetín
• Sboru Církve bratrské ve Vsetíně
• Okresnímu státnímu zastupitelství Vsetín
• firmě INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
• firmě Zásobování teplem Vsetín a.s.
• firmě TES Vsetín a.s.
• firmě VALI REAL, s.r.o.
• manželům Noskovým - Praha

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

• manželům Slováčkovým
• panu Miroslavu Ildžovi
• manželům Chromčákovým
• panu Tomáši Hurtovi
• panu Danieli Raškovi
• paní Jitce Davidové
• paní Renatě Zajíčkové
• panu Ondřeji Chytilovi
• slečně Radce Konůpkové
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