


výroční zpráva 2020výroční zpráva 2020

SLOVO ÚVODEM

1

Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé, již více jak rok se potýkáme s pandemií covidu-19. Co je před námi a že 
to bude tak dlouhé, jsme však na začátku roku 2020 neměli ani tušení. Dovolte, abych vám stručně představil, co nás  
v tomto roce potkalo. Podrobněji se o tom dočtete dále v textu této výroční zprávy.
Hned v lednu jsme začali velmi hekticky. Vrcholila příprava benefičního divadelního představení Mlčení. Záměrem benefice bylo získat 
finanční prostředky na připravovanou rekonstrukci domu na Palackého ulici, kde spolek poskytuje sociální služby. Podle reakcí našich 
přátel i nezaujatých diváků se divadlo opravdu vydařilo. Dík patří jak režiséru Petru Filgasovi, tak všem hercům a pomocníkům. V břez-
nu přišlo, co nikdo nečekal. Pandemie a s ní spojené omezování všeho a všech ve společnosti. Dotklo se to samozřejmě i nás a našich 
služeb. Centrum Archa jsme dočasně uzavřeli a přešli jsme do on-line režimu. Bylo to něco nového, ale i tímto způsobem jsme mohli 
dále pomáhat našim klientům. Služba Mosty byla ve svém režimu omezena pouze první dva měsíce. Dodržovali jsme protiepidemická 
opatření a tak se onemocnění vyhnulo jak našim zaměstnancům, tak i klientům. Po rozvolnění jsme opět přešli do standardního režimu, 
abychom ve druhé vlně pandemie opět museli upravit naše fungování. Už však nedošlo k uzavření služby NZDM, pouze jsme omezili 
počet klientů a částečně upravili rozsah služby s ohledem na vládní opatření a také na možnosti zaměstnanců. Tady patří velký dík 
právě našim zaměstnancům, kteří i v tomto obtížném období nadále obětavě pracovali pro potřeby našich klientů. Mladí lidé velmi trpí 
v důsledku přerušených sociálních vazeb, proto uvítali, že i nadále máme otevřeno, byť v omezené míře. Stejně tak klienti ze služeb 
následné péče velmi uvítali, že služba nebyla přerušena a že ji mohli v průběhu celého roku využívat.
Také v personální oblasti jsme zažili změny. Po čtyřech letech odešel do soukromé sféry ředitel spolku Milan Kostelník. Jsem rád, že 
jsme mohli tak dlouho spolupracovat a za jeho práci mu děkuji. Rovněž na místě ekonoma spolku došlo ke změně. Radim Metelka přešel  
z hlavního pracovního poměru na spolupráci v rámci DPP. I jemu patří velký dík za jeho obětavou a pečlivou práci. Od září tedy začalo 
hledání nového ředitele. Část povinností jsem převzal já jako předseda spolku a na půl úvazku jsem nastoupil jako projektový manažer 
s tím, že snad do dvou až tří měsíců budeme mít nového ředitele a já budu opět pracovat pouze jako dobrovolný předseda. To se však 
do konce roku nepodařilo. Stále hledáme vhodného člověka, který by mohl náš spolek řídit a vést v dalším období.
Přestože byl rok 2020 podivný v mnoha oblastech, naši podporovatelé při nás i nadále stáli. Jsem moc rád za finanční podporu Zlínského 
kraje, města Vsetín, města Valašské Meziříčí i sboru Církve bratrské ve Vsetíně. Velký dík patří také donátorům ze soukromých spo-
lečností i jednotlivcům. V době, kdy se mnohé plány hroutí, si o to více vážíme vaší finanční podpory. Jen díky vám můžeme pracovat 
a sloužit potřebným.
Také bych rád poděkoval všem těm, kteří naše potřeby v modlitbě předkládají Bohu, jemuž věříme.

Ing. Tomáš Hurta, předseda spolku NA CESTĚ, z. s.
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Posláním spolku je pomáhat dětem a mla-
dým lidem, ale také dospělým v obtížných 
životních situacích. Účelem je podpora ak-
tivního a plnohodnotného využívání volného 
času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, 
duševní a materiální. Činnost vykonáváme 
na principech křesťanské lásky a etiky, při-
čemž respektujeme individuální potřeby jed-
notlivců.

Spolek NA CESTĚ byl založen 11. září 2000, původně jako občanské sdru-
žení. U jeho zrodu stála skupina lidí, členů dvou vsetínských církví. Zpo-
čátku se organizovaly jednorázové akce (zážitkové hry, koncerty, festival) 
– vše na dobrovolném základě. V té době nebyla k dispozici budova ani 
žádní zaměstnanci.

V roce 2002 získala organizace do užívání budovu v Palackého ulici. Budo-
va byla rekonstruována a následně zde byl otevřen klub s názvem Cent-
rum Archa – jako nízkoprahové zařízení pro mládež. V roce 2007 byla čin-
nost klubu zaregistrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 
Sb. Vzniklo tak první vsetínské nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Organizace se začala profesionálně věnovat práci se sociálně znevý-
hodněnou mládeží. V roce 2014 vznikla druhá sociální služba s názvem 
Mosty. Tato sociální služba následné péče se stala první službou toho-
to druhu ve Zlínském kraji. Na začátku roku 2015 se sdružení změ-
nilo na spolek podle nového občanského zákoníku. V roce 2018 jsme 
rozšířili oblast poskytování služby Mosty i na Valašské Meziříčí.  
V roce 2019 jsme poskytovali sociální službu nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Centrum Archa ve Vsetíně a služby následné péče Mosty ve 
Vsetíně a Valašském Meziříčí.
Stejně jsme pokračovali i v roce 2020. Z důvodu pandemie covidu-19 
jsme však museli dočasně uzavřít Centrum Archa, služba Mosty však byla 
v provozu bez omezení po celý rok.
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Poděkování těm, kteří finančně přispěli v roce 2020 

Z veřejných zdrojů naši sociální práci podpořili:
• Zlínský kraj
• Město Vsetín
• Město Valašské Meziříčí
• MPSV České republiky

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.
• HAJDÍK a.s.
• Váhala a spol. s r.o.
• Fair Oaks Management s.r.o.

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

Pravidelnými nebo jednorázovými dárci finančních pro-
středků na provoz byli v roce 2020:

Bělov Daniel, Davidová Jitka, Fišerová Miluše, Hurta Michal, 
Hurta Tomáš, Hurtová Miloslava, Chytil Ondřej, Ildža Miroslav, 
Káčerek Michal, Kotrlová Ivana, Kotrlová Miriam, Mácová Lud-
mila, Mikuš Petr, Rafajová Vanda, Raška Daniel, Savko Jiří, 
Savková Ester, Skalka Michal, Skalková Hana, Slováček Martin, 
Slováčková Iva, Slováček Pavel, Slováčková Marta, Svobodová 
Dagmar, Únar Oldřich, Zajíček Jan, Zetek Jan

Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům  
a subjektům, kteří nám v roce 2020 pomáhali.

Náš dík patří také panu Petru Filgasovi za režijní vedení a ná-
cvik divadelní hry Mlčení, jejíž premiéra se uskutečnila v rámci 
benefičního divadelního představení v lednu 2020. Poděkování 
patří také všem hercům a organizátorům benefice.
Děkujeme také Střední škole Kostka a jejímu rádiu za pomoc 
při realizaci akcí pro veřejnost, Ochrannému svazu autorskému 
za osvobození od plateb autorských poplatků a dalším osobám 
a organizacím, které nám na naší cestě vycházely vstříc.

Milí příznivci spolku NA CESTĚ, jsme rádi, že nás podporujete. 

DĚKUJEME VÁM!
Bez vás a vaší pomoci bychom nemohli uskutečňovat jak tolik 
potřebnou profesionální sociální péči, tak i volnočasové aktivity 
pro děti a mládež.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(registrační číslo 8709161)

Posláním této služby je poskytovat mla-
dým lidem bezpečné prostředí, podporu, 
prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj je-
jich 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 Vsetí-
ně a blízkém okolí, který vede rizikový způsob života nebo je jím 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 každý týden od 
pondělí do čtvrtka (v pátek je možnost individuálního poradenství).

V roce 2020 jsme měli evidováno 63 klientů, z nichž 48 využívalo naši 
službu. Počet kontaktů za tento rok byl 1886.



výroční zpráva 2020výroční zpráva 2020

žžnízkoprahové zarízení pro deti a mládež

5

Po vánočních prázdninách jsme Archu opět otevřeli 
6. 1. 2020 a těšili se na mladé lidi, kterým chceme dlou-
hodobě poskytovat místo přijetí a bezpečí. Již v průbě-
hu zimních měsíců vyjádřili klienti zájem, mimo jiné, 
o turnaje ve stolním fotbalu a sledování on-line přenosů 
hokejových utkání. Od začátku roku také hojně využívali 
hudební zkušebnu, kde byl prostor i pro jejich vlastní 
tvorbu. Nejčastěji se jednalo o rap, díky kterému jsme 
se také mohli dozvědět jinou formou, co a jak prožívají. 
V únoru zapojili pracovníci do opravy stolního fotbálku, 

který je hojně využíván, také naše klienty, kteří měli z této činnosti vel-
kou radost. Protože si ho “sami sobě” opravili. Velké oblibě se nadále těšil 
také X-box. Nejen fanoušci vsetínského hokeje si mohli zahrát virtuálně 
NHL. Měli možnost si vybírat z více her, ale hokej a rallye byly ty nejčas-
těji využívané.

Rok 2020 tedy začal nadějně a v klubu bylo živo. První problém v běžném 
provozu nastal začátkem února, kdy si Pavel přetrhl Achillovu šlachu, což 
znamenalo minimálně dva měsíce v pracovní neschopnosti. Tuto nenadá-
lou událost se nám podařilo vyřešit a s nepatrnou změnou v provozu jsme 
pokračovali v práci. To se ale po měsíci změnilo v důsledku vládního naří-
zení. Stejně jako každého jiného člověka v této zemi, i nás, a především 
naši práci, ovlivnila situace s šířením nemoci covid-19.

Dne 16. 3. jsme tedy oficiálně uzavřeli provoz našeho klubu, ale nechtěli 
jsme přerušit kontakty s klienty. Už na začátku této “covidové doby” jsme 
tedy spustili  “Archu on-line”. Prostřednictvím sociálních sítí jsme kontak-
tovali nejen naše klienty, ale také další lidi z cílové skupiny. Psali jsme si  
s nimi o tom, co je trápí, co je štve, co prožívají. Ve společném chatu jsme 
jim posílali různé hlavolamy, hádanky a uskutečňovali soutěže po síti.  
V tomto prvním období byla témata rozhovorů hlavně o tom, jak se nudí, 
jak prožívají tuto situaci v rodinách, jak zvládají školu a podobně.

Od 12. 5. jsme měli opět otevřeno, i když v nepravidelném režimu. Dů-
vodem byl nedostatek pracovníků v přímé péči, kteří by mohli vykrýt 
směny. Pavel byl stále na neschopence s přetrženou achilovkou a Lída 
musela zůstat s dcerou na OČR. Omezili jsme tedy kapacitu a připra-
vovali se na znovuotevření v běžném provozu. V tomto období jsme  
o to více ocenili, že máme k dispozici krásnou zahradu. Klienti ji využívali  
k hrám (fotbal, diabolo, badminton, foukačka, …) a také k relaxu  
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v hamakách či u ohniště atd. Uvnitř budovy se opět 
“rozjely” mimo jiné i stolní hry a malování. O prázd-
ninách byly v oblibě také šipky. Nakoupili jsme  
i nové žonglovací míčky. Z rozhovorů vyplynulo, že mno-
ho lidí začalo mít problémy se školou. Nedokázali zvlád-
nout nároky on-line výuky, a to z nejrůznějších důvo-
dů. Největší problém pro ně bylo donutit se dělat úkoly. 
Většina klientů se neumí pravidelně učit, a pokud nad 
sebou nemají kontrolu, nejsou schopni systematické 
práce. Začali jsme u nich sledovat jistou apatii – nejen  

v tomto směru. Mladí lidé trpěli nejvíce tím, že jim chyběl sociální kontakt 
a možnost společného trávení volného času mimo domov. Je naprostou 
samozřejmostí, že vrstevnická skupina hraje velmi důležitou roli v tomto 
životním období a je jen malé procento těch, kterým vyhovuje dlouhodo-
bá komunikace bez přímého kontaktu.

Když přišlo po prázdninách opět nařízení ohledně roušek a dalších ome-
zení, klienty to silně rozrušilo a dávali najevo svou nelibost. S ohledem na 
aktuální situaci jsme se však rozhodli pro zrušení některých volnočaso-
vých aktivit a opět jsme otevřeli klub v režimu omezeného provozu. Kaž-
dý klub v kraji si svůj provoz upravil dle možností, vstřícnosti personálu, 
obav nebo jiných “proměnných”, které do situace vstoupily. Naše zařízení 
po celou dobu patřilo k těm, které bylo nejvíce vstřícné ke klientům,  
a v rámci nařízení jsme se snažili zachovat pravidelný provoz tak, aby 
mladí lidé měli nějaké místo, kam by mohli přijít uvolnit svůj stres a na-
pětí, popřípadě mluvit o tíživé sociální situaci. Potvrdilo se nám, že i přes 
zmíněná omezení bylo právě v této době naše zařízení pro klienty velkým 
přínosem. Mohli s námi probírat mimo jiné školní i rodinné záležitosti, 
ale také současnou situaci, ze které byli, stejně jako dospělí, vyděšení, 
naštvaní či zmatení. Byli rádi, že jim zůstalo místo, kde mohou trávit čas.

Na konci září ukončil práci v klubu (DPP) dlouholetý kolega Petr Mikuš. 
Naproti tomu se nám podařilo domluvit větší zapojení Sama Vaculíka 
(DPP).

Vzhledem k celospolečenské situaci se nám nepodařilo uspořádat žádné 
společné akce s klienty – výlety, přespávačky atp. Tedy ani vánoční se-
tkání či ukončení roku.



výroční zpráva 2020výroční zpráva 2020 7

hlubší vztahy s klienty a začal jsem psát intervence, které mi pomohly si 
dané rozhovory lépe zapamatovat. V dubnu přišla první vlna covidu-19 
a bohužel jsme byli celý duben zavření. Probíhala Archa on-line, která 
překvapivě fungovala dobře, klienti reagovali a bavili se. Léto a začátek 
podzimu byl pro mě v Arše skvělým obdobím. Mohli jsme se normálně 
scházet a klienti si mě oblíbili z toho důvodu, že mám k nim věkově 
relativně blízko. Občas jsme spolu trávili i neoficiální čas po Arše, který 
byl taky moc fajn. Klienti se mnou řešili různá témata a někdy se nebáli 
otevřít. Naneštěstí v druhé půlce podzimu opět přišla další vlna covidu, 
která omezila chod Archy co do počtu klientů v místnosti. Na klientech šlo 
poznat, že už jsou z toho otrávení, a důsledek té doby byl i to, že začali 
mít problémy se školou, protože ne všem on-line výuka prospívala. Kaž-
dopádně jsem byl ale vděčný za to, že Archa vůbec byla otevřená a měli 
jsme alespoň trošku možnost poskytnout klientům zázemí.

(Samuel Vaculík, pracovník v sociálních službách)

V listopadu 2019 jsem nastoupil do NZDM Archa na do-
hodu o provedení práce. Oslovil mě tehdy Pavel Kotr-
la, jestli zde nechci pracovat. Já jsem nabídku přijal s 
touhou pomáhat mladým lidem a zároveň jsem chtěl 
zkusit tuto sociální práci. První půlrok jsem spíše pozná-
val, jak služba funguje, a učil jsem se nové věci. Poznal 
jsem nový pracovní kolektiv, se kterým se mi úžasně 
spolupracuje, bavíme se spolu o práci, míváme porady  
a umíme se navzájem povzbudit. Po zhruba půl roce, 
když jsem zjistil, jak věci fungují, jsem začal navazovat 
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Služby následné péče
(registrační číslo 8975321)

Posláním této služby je poskytnout oso-
bám dříve závislým na návykových lát-
kách a osobám chronicky duševně ne-
mocným podporu při jejich abstinenci  
a návratu do běžného života – prostřed-
nictvím skupinové a individuální práce.

Základním cílem je poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závis-
lým 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 chronic-
kým duševním onemocněním. Služba je určena 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, a to na dvou pracovištích:

• Valašské Meziříčí – každé pondělí
• Vsetín – pondělí–pátek

V roce 2020 prošlo naší službou 46 klientů, kterým jsme poskytovali pra-
videlnou pomoc.
Sociální služba následné péče Mosty je jednou z mála služeb ve Zlínském 
kraji, která nabízí ambulantní systematickou pomoc a podporu lidem zá-
vislým na alkoholu, nealkoholových drogách a lidem, kteří se potýkají  
s úzkostí. Pravidelně se setkáváme s velmi kladným ohlasem z řad klien-
tů, kteří oceňují ucelený terapeutický program pomoci v oblasti zvládání 
abstinence či psychických problémů. Kromě terapeutické práce poskytují 
pracovníci pomoc s praktickými záležitostmi, které spadají do oblasti so-
ciální pomoci nebo s ní úzce souvisejí (problémy s bydlením, zaměstná-
ním, dluhová problematika, komunikace s rodinou či úřady atp.).
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služby následné péče
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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. Služba je již několik let 
provozována nejen ve Vsetíně, ale také ve Valašském 
Meziříčí.
Rok 2020 byl v mnoha ohledech jiný kvůli celospolečen-
ské situaci. V rámci vládních opatření jsme se museli 
první dva měsíce po vypuknutí nemoci covid-19 zaměřit 

na telefonickou podporu klientů, ale nejdřív, jak to šlo, jsme se vrátili 
k běžnému fungování služby bez jakýchkoliv kvalitativních omezení při 
jejím poskytování. Jediné, co jsme se rozhodli pozastavit, bylo vytvoře-
ní skupiny a realizování skupinové práce. V určitém období, kdy situace 
nebyla přehledná a mnoho zdravotnických zařízení včetně pobytových 
komunit mělo omezený provoz, jsme se stali pro některé klienty jedinou 
šancí, jak se postavit svým závislostem. Pracovali jsme tedy v tomto čase 
s vybranými klienty víc a intenzivněji než v jiných letech.
Za dobu našeho fungování jsme se dostali do povědomí lékařů a ostatních 
pracovníků psychiatrické nemocnice Kroměříž a služba Mosty se stala 
součástí nabídky doléčování pro pacienty na odděleních pro závislé oso-
by. Pravidelně navštěvujeme společná setkání všech závislých pacientů 
a spolu s abstinujícími klienty pro ně pořádáme besedy. V tomto roce nám 
zpřísněná opatření ve zdravotnických zařízeních nedovolila uskutečnit ani 
jednu besedu a byli jsme dost omezení v osobní propagaci naší služby 
směrem k potenciálním klientům. O to větší radost jsme měli ze dvou 
proběhlých aktivit.
První aktivitou bylo zveřejnění videa, které jsme v předchozím roce na-
točili. Vystoupili zde klienti, kteří byli ochotni veřejně promluvit o své 
závislosti a o tom, jak důležitou roli hraje v úspěšné abstinenci doléčová-
ní. Toto video jsme umístili na náš facebookový profil služby Mosty, kde 
je stále ke shlédnutí. Prostřednictvím dlouholetého klienta se nám toto 
video podařilo propagovat také v psychiatrické nemocnici Kroměříž, kde 
byl tento klient na pravidelné „rekondičce”. Takže přesto, že jsme jako 
zaměstnanci neměli na oddělení přístup, naše video a naše služba si tam 
cestu našly. Jsme za to rádi, a hlavně doufáme, že bude pozitivní infor-
mací pro ty, kteří naši pomoc potřebují.
Druhou aktivitou byl pravidelný Veletrh sociálních služeb ve Valašském 
Meziříčí, který se díky přechodnému uvolnění opatření uskutečnil dne  
8. 9. 2020. Jako už tradičně proběhl na náměstí, a přesto, že účast nebyla 
taková jako uplynulé roky, jsme rádi, že jsme i zde mohli představit naši 
práci.
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tuci, že mi byla po celou tuto dobu oporou, nastavovala zrca-
dlo v mém chování a pomáhala skrz různorodou a komplexní 
terapeutickou práci směrovat další kroky, a naopak mě nikam 
netlačila, čímž by zřejmě zabránila mému plnému a postup-
nému prozření. Až teď jsem totiž skálopevně přesvědčena, že 
abstinence je pro mě ne nejlepší, ale jedinou cestou, a už něja-
kou dobu za ni sbírám další a další ovoce. Troufnu si tvrdit, že 
Mosty zachránily jeden docela mladý život a umožnily mu být 
šťastným, sama bych to zřejmě nezvládla. Paní Miriam je na-
prostá profesionálka, za svou „kariéru“ jsem terapeutů poznala 
mnoho, ale žádný se jí svým přístupem a efektivitou a ochotou 
nevyrovná. Ode mě obrovské “děkuji” a plné doporučení všem, 
které třeba byť jen napadlo, že by možná potřebovali pomoc.

(žena, 28 let)

Začala jsem si uvědomovat své pocity a chování. Paní Hurtová 
mě vyslechne a dokáže mi poradit a problém se mnou rozebe-
re. Potom se já na situaci dokážu podívat i jinak. Služba Mosty 
mi hodně pomohla, chovám se jinak a cítím se líp. Chci absti-
novat, chci žít život bez alkoholu. Pevně věřím, že s pomocí 
této služby se mi to podaří.

(žena, 58 let)

Služba mi vyhovuje. Hlavně v tom, že nic není vynucené, vše 
je o domluvě. Chodit sem mi pomáhá identifikovat problémy  
a důvody, proč vlastně piju. Učí člověka přemýšlet o alkoholu  
a o sobě trochu jinak. Je to pro mě podpora při abstinenci. 
Zjistil jsem, že život bez alkoholu je daleko pohodlnější, člověk 
jinak přemýšlí a daleko líp se pracuje, když to není o počítání 
každé minuty. Hlavně mě práce začala zase bavit.

(muž, 37 let)

Ohlasy klientů
V 21 letech jsem absolvovala tříměsíční protialkoholní léčbu 
v psychiatrické nemocnici Kroměříž, o 3 roky později ještě krat-
ší léčbu závislosti na benzodiazepinových lécích, předepisovaných 
dlouhou dobu samotným psychiatrem. Následovalo pár let absti-
nence, poté znovu občasné pití, „vymazání“ diagnózy závislosti 
jiným psychiatrem, přidaly se opět problémy s kombinováním al-
koholu s léky. V době, kdy jsem začala pomalu přicházet o rodinu, 
pověst a zdraví, jsem v místě nového bydliště hledala organizaci, 
která by mi pomohla se z toho bludného kruhu vymotat. Našla 
jsem Mosty. Hned po mém kontaktování paní terapeutky jsem do-
stala termín první návštěvy už za dva dny. Ovšem mně to trvalo 
trochu déle, uvědomit si, že dg. závislosti u mě nikdy nezmizela, 
jen jsem se o tom zřejmě nevědomým manipulativním chováním 
svého nového psychiatra přesvědčila. Taktéž jsem se dlouhou 
dobu snažila přesvědčit sama sebe a své okolí, že to kontrolovaně 
zvládnu. Trvalo to téměř tři čtvrtě roku, než jsem s pomocí paní 
Miriam došla do cíle, kterým je abstinence. Po čas té cesty jsem 
nejednou riskovala vše, na čem mi záleželo. Opět rodinu, psychic-
ké zdraví, svou pověst. Nesčetněkrát za tu dobu jsem si přísahala, 
že příště to (pití) udělám lépe, že to zvládnu kontrolovat, že se 
vyhnu předchozím chybám. Ty chyby byly ovšem pokaždé větší  
a následky, deprese a výčitky horší. Jsem velmi vděčná této insti-

Ilustrační fotografie
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spolupráce na projektech
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Proto jsme využili příležitosti a zaměřili se na jiný projekt. Bylo nám ze 
strany města Vsetína nabídnuto vstoupit s ním do spolupráce na projektu 
„Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení ve městě Vsetín”.
Jednalo se o práci s mladistvými klienty OSPOD Vsetín a vytvoření re-
socializačního programu pro ně na míru na půdě našeho NZDM Centrum 
Archa.

Využili jsme našich předchozích zkušeností v práci s mládeží a připravili 
jsme 8 setkání na téma vztahy. Vše bylo nachystáno tak, aby to mohlo 
proběhnout zážitkovou formou. Zaměřili jsme se na témata jako komu-
nikace, konflikty a přátelství. Nakonec se uskutečnila pouze 4 setkání.

Setkání se uskutečnila na podzim, kdy to bylo ještě z důvodu protiepide-
mických opatření možné, a zúčastnilo se jich 5 klientů. I přes počáteční 
oboustranné obavy, jak to bude vše v tomto komorním počtu fungovat, 
vše proběhlo bez problému, malá skupina klientů si sedla a program je 
oslovil. Když jsme se už nemohli kvůli opatřením scházet, pořád se nás 
dotazovali, kdy to bude opět možné. Myslíme, že naše téma vztahů je 
v této nelehké době velmi aktuální a doufáme, že se nám podaří v příštím 
roce na rozběhnutý program navázat a s klienty ho dokončit.

V roce 2020 jsme z důvodu protiepi-
demických opatření a uzavření škol 
s preventivními přednáškami na ško-
lách nepokračovali. Na tuto činnost ne-
byl prostor, ani když byly školy na chvíli 
otevřeny, protože pořád platila různá 
omezení.
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čAKCE PRO VEREJNOST
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V tomto roce jsme uskutečnili dlouho 
připravovanou benefici na podporu pří-
pravy rekonstrukce budovy. Naše plány 
jsme představili na začátku roku v rámci 
divadelního benefičního představení.

Po šesti letech jsme se rozhodli znovu vystoupit s divadelním představe-
ním, které bylo celé v naší vlastní režii. Zapojili se do něj bývalí i současní 
návštěvníci Archy společně se zaměstnanci a podporovateli spolku NA 
CESTĚ. Text divadelní hry napsala opět vedoucí sociálních služeb Miriam 
Hurtová. Režie se tentokrát ujal zkušený vsetínský divadelník Petr Filgas. 
Dlouho připravovaná benefice proběhla 17. ledna 2020. Zahájena byla ve 
vsetínském divadle v Lidovém domě divadelní hrou Mlčení.

Jde o příběh Židů za druhé světové války. Konkrétněji o životní etapu 
jedné židovské rodiny v průběhu několika válečných let. O holokaustu 
bylo natočeno a sepsáno tolik dobrých a silných příběhů, že jsem neměla 
odvahu ani chuť přidávat něco dalšího, ale zároveň jsem věděla, že mám 
zpracovat právě toto téma. Ten příběh je obecný. Je o nás všech a zapadá 
do každé doby. Spíš než o válce a genocidě je o strachu a odvaze, protože 
promluvit chce někdy odvahu, čin vyžaduje sebezapření, vyjít z mlčící 
většiny chce postavit se vlastnímu strachu. Odvážným se člověk nerodí, 
odvážným se stává. Výchovou, příklady, povzbuzováním. Být odvážný  
a statečný nese v sobě oběť. Příběh je také o tom, že i malý čin může mít 
velké důsledky.

(autorka)

Po vystoupení proběhl krátký rozhovor s vedoucí sociálních služeb o do-
savadní činnosti a předsedou spolku o tom, jakým směrem by se chtěl 
spolek ubírat v příštích letech. V rámci tohoto rozhovoru byla představena 
myšlenka celkové rekonstrukce budovy a rozšíření činnosti spolku smě-
rem k širší veřejnosti. Společný čas pro pozvané byl zakončen v příjem-
né atmosféře. Tu podtrhlo také připravené občerstvení. Při dobrém jídle  
a pití přítomní mohli rozebrat jednak své dojmy z představení, ale také 
prodiskutovat plány, které byly představeny.
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finanční zpráva
Rozvaha k 31. 12. 2020

AKTIVA v tisících Kč
Dlouhodobý majetek celkem 3 161
- dlouhodobý majetek 4 231
- oprávky k dlouhodobému majetku 1 070
Krátkodobý majetek celkem 927
- zásoby 22
- pohledávky -94
- finanční majetek 984
- jiná aktiva 15
AKTIVA CELKEM 4 088

PASIVA v tisících Kč    
Vlastní zdroje celkem 3 810
- vlastní jmění 3 812
- výsledek hospodaření 2020 -2
Cizí zdroje celkem 278
- krátkodobé závazky 278
PASIVA CELKEM 4 088

Výsledovka 2020
NÁKLADY v tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem 145
- nákup materiálu 48
- drobný hmotný majetek 52
- energie 45
Služby celkem 286
- opravy 61
- cestovné 1
- spoje 24
- propagace 23
- školení, supervize 49
- účetnictví, software 20
- ostatní 108
Osobní náklady celkem 1 884
- mzdové náklady 1 459
- sociální a zdravotní pojištění 436
Ostatní náklady 72
Odpisy 58
Poskytnuté příspěvky 3
NÁKLADY CELKEM 2 448
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VÝNOSY v tisících Kč
Tržby celkem 61
Dotace celkem 2 233
- dotace Zlínský kraj 1 930
- dotace Město Vsetín 234
- dotace Město Valašské Meziříčí 10
Dary celkem 148
Jiné výnosy celkem 4
VÝNOSY CELKEM 2 446
Hospodářský výsledek -2

Náklady projektů v tisících Kč
Centrum Archa, nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež 1 457

Mosty, služby následné péče 849
Křižovatky, preventivní programy na 
školách 3

Amette 40

Náklady

Výnosy



výroční zpráva 2020výroční zpráva 202016

Komentář k finanční zprávě
V roce 2020 pracovalo ve spolku NA CESTĚ celkem  
7 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu 
na 4,25 úvazků. Dále v našem kolektivu působilo dal-
ších 6 osob, které byly zaměstnány v režimu dohod  
o provedení práce. Tito lidé odpracovali za loňský rok 
celkem 851 hodin, což v přepočtu představuje 0,48 
úvazku. Nákup materiálu zahrnuje zejména nákup po-
travin na výrobu občerstvení Amette, nákup zboží pro 
nealkoholický bar, kancelářské potřeby, hygienické  

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, každoroční revize elektrospotřebičů, plynového kotle a spalino-
vých cest a v neposlední řadě náklady na přípravu našeho benefičního 
představení MLČENÍ. Odpisy jsou uvedeny v nákladech v plné výši. Dary 
činily v roce 2020 celkem 148 tisíc Kč, převážně byly použity na finan-
cování provozních nákladů spojených s projekty Centrum Archa, Mosty  
a Křižovatky.

Plánované aktivity vedlejší hospodářské činnosti spolku byly nepříznivě 
ovlivněny nastupující pandemií covidu-19 a následnými protiepidemický-
mi opatřeními. Proto jsme činnosti spojené s Amette museli v tomto roce 
výrazně utlumit.

Zaměstnanci v roce 2020

Hlavní pracovní poměr

Ing. Milan Kostelník – ředitel, řízení a tvorba projektů (do srpna 2020)
Ing. Tomáš Hurta – projektový manažer (od září 2020)
Mgr. Miriam Hurtová – vedoucí sociálních služeb
Mgr. Ludmila Mácová – sociální pracovník
Ing. Radim Metelka – ekonom a referent administrativy (do března 2020)
Bc. Jakub Pohanka – pracovník v sociálních službách
Bc. Pavel Kotrla – pracovník v sociálních službách
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Údaje o organizaci NA CESTĚ, z. s.
IČ:  70640548
Sídlo:  Palackého 138, Vsetín
Telefon:  571 412 164 / 775 677 887
E-mail:  centrumarcha@centrumarcha.cz
Web:  https://jsmenaceste.cz

Provozní bankovní účet: 183095056/0300
Dárcovský bankovní účet:  2400581157/2010

Složení výboru a vedení spolku v roce 2020

Ing. Tomáš Hurta – předseda výboru
Mgr. Miroslav Ildža – místopředseda výboru
Pavel Slováček – člen výboru
Mgr. Miriam Hurtová – členka výboru
Mgr. Michal Skalka – člen výboru
 
Statutární zástupce spolku: Ing. Tomáš Hurta
Zplnomocněný ředitel spolku: Ing. Milan Kostelník (do srpna 2020)
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Miriam Hurtová

Dobrovolníci
Petr Filgas

Dohody na práce konané mimo pracovní poměr
Ing. Radim Metelka – ekonom a referent administrativy 
(od dubna 2020)
Petr Mikuš – webmaster, správce sítě, grafik, pracovník 
v soc. službách
Samuel Vaculík – pracovník v sociálních službách
Karolína Holzer – vedení nealkoholického baru
Dagmar Metelková – pomocná kuchařka
Petra Slováčková – úklid
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