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SLOVO ÚVODEM



Máme za sebou další rok èinnosti Obèanského sdružení NA CESTÌ. Ani se nechce vìøit, že už

je to osm let, kdy jsme tuto práci zaèali.

V roce 2008 opìt probíhal náš hlavní projekt Centrum Archa. Dále jsme realizovali pro-

jekty K2 zdolej svou horu, Cesty k rozvoji a Rozcestníky. Tyto ètyøi projekty umožni-

ly mladým lidem využívat aktivnì svùj volný èas, zažít nìco nového, poznat sebe sama

a rozvíjet svou osobnost. Práce s mladými lidmi je zajímavá a inspirující, ale také velmi

nároèná. Proto bych rád podìkoval našim zamìstnancùm a vyzdvihl jejich obìtavý pøístup

k mladým lidem, se kterými se dennì setkávají.

Také chci podìkovat èlenùm výboru, kteøí zdarma dávají k dispozici svùj èas, nápady,

podporu a ochotu posouvat tuto práci dopøedu.

Velmi si vážím všech dárcù, kteøí nás nezištnì podporují a umožòují nám tak naplòovat

zámìry OS NA CESTÌ.

Nakonec chci podìkovat Bohu, který nám dává stále novou motivaci a sílu k další práci.

Naši èinnost vnímáme jako køesťanskou službu mladým lidem a proto nás Jeho podpora tìší

a souèasnì ujišťuje, že jsme na správné cestì.

Ing. Tomáš Hurta

pøedseda Obèanského sdružení NA CESTÌ
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OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ NA CESTÌ

V názvu našeho sdružení se odráží neustálá zmìna a také fakt, že každý z nás nìkam jde

a všichni jsme svým zpùsobem na cestì. Tento neustálý pohyb, rozhodování kudy se dát

a na jaké cestì zùstat byl patrný nejen v životech lidí, kterým jsme se tento rok

vìnovali, ale také u samotných zamìstnancù a veškeré èinnosti, které jsme dávali svùj

èas, energii a invenci.

Poskytovat mladým lidem z našeho mìsta a okolí bezpeèné prostøedí, podporu a pomoc

pro zdravý rozvoj jejich osobnosti.

nabízet zázemí pro smysluplné využití volného èasu

poskytovat informace, pomoc a podporu

zprostøedkovávat další potøebné služby

motivovat ke zmìnì postojù

nabízet a pøedávat pozitivní hodnoty

Veškerá naše èinnost je smìøována k mladým lidem, a proto jsou naše služby urèeny

mladistvým a mladým dospìlým ve vìku 15 - 26 let ze Vsetína a jeho nejbližšího okolí.
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Dùležité milníky naší „plavby“
2000 založeno o.s.

2002 získání budovy k èinnosti do pronájmu

2004 otevøeno Centrum Archa

2006 pøedání budovy do vlastnictví o.s.

Pro koho tu jsme a proè

Cílová skupina

Poslání

Cíle
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2006 povìøení k výkonu sociálnì-právní ochrany dìtí v tomto rozsahu:

2007 - registrace sociální služby dle zák. è.108/2006 Sb.

2008 - rozšíøení povìøení k výkonu sociálnì-právní ochrany dìtí

�

�

�

�

Poskytování nebo zprostøedkovávání rodièùm poradenství pøi výchovì a vzdìlávání

dítìte a pøi péèi o dítì zdravotnì postižené

Èinnost zamìøenou na ochranu dìtí pøed škodlivými vlivy a pøedcházení jejich vzniku

Zøizování a provoz zaøízení sociálnì výchovné èinnosti

Podle zákona o sociálních službách jsme se zaøadili mezi organizace, které poskytují

služby sociální prevence

Poøádání v rámci poradenské èinnosti pøednášek a kurzù zamìøených na øešení

výchovných, sociálních a jiných problémù souvisejících s péèí o dítì a jeho

výchovou

Pracovníci v projektech

Bar

1 DPÈ

Prùmìrný pøepoètený poèet pracovníkù za rok 2008 na HPP byl 5,31

Rozcestníky
projekt ukonèen 30.6.2008

Centrum
Archa

K2 - Zdolej
svou horu

NROS - Cesty k rozvoji
projekt ukonèen 14.6.2008

5 HPP
1 DPÈ
4 DPP

2 DPÈ
1 HPP
4 DPP

1 DPÈ
2 HPP
4 DPP

1 HPP
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Je nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, je službou sociální prevence a zákon

o sociálních službách o ní hovoøí takto:

( zák. è.108/2006 Sb., § 62)

Je jisté, že samotné zaøízení jako takové toho moc nezmùže, ale prostøednictvím

zbudovaného zázemí, veškerého vybavení, konaných aktivit v budovì i mimo ni a hlavnì díky

obìtavé práci zamìstnancù a dobrovolníkù se více èi ménì daøilo naplòovat cíle a pomáhat

mladým lidem pøi “hledání sebe sama“, být jim na blízku, poskytovat podporu v tìžkých

situacích a pomáhat øešit jejich problémy.

Pokud mladý èlovìk hledal prostor pro trávení svého volného èasu nebo místo pro realizaci

vlastních aktivit - byli jsme tu pro nìj.

Pokud vedl rizikový zpùsob života, byl tímto zpùsobem ohrožen nebo se ocitl v obtížných

životních situacích - byli jsme tu pro nìj.

PO: 14:00 - 21:00

ÚT: 14:00 - 21:00

ST: 14:00 - 21:00

ÈT: 14:00 - 21:00

PÁ: 14:00 - 22:30 (jednou za 14 dnù)

„Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež poskytují ambulantní, popøípadì terénní služby

dìtem ve vìku od 6 do 26 let ohroženým spoleèensky nežádoucími jevy. Cílem služby je

zlepšit kvalitu jejich života pøedcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik

souvisejících se zpùsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich

sociálním prostøedí a vytváøet podmínky k øešení jejich nepøíznivé sociální situace.

Služba mùže být poskytována osobám anonymnì. Služba obsahuje tyto základní èinnosti:

výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti,zprostøedkování kontaktu se spoleèenským

prostøedím,sociálnì terapeutické èinnost.“

Provozní doba:

CENTRUM ARCHA
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Sociální poradenství
Podle § 37 je poskytováno uživatelùm služby sociální

poradenství, které zahrnuje:

základní sociální poradenství, kde jsou mladým
lidem, ale i rodièùm poskytnuty potøebné informa-
ce k tomu, aby mohli pozitivnì øešit svou nepøíz-
nivou sociální situaci, do které se dostali.

odborné sociální poradenství, které se zamìøuje

pøedevším na práci s osobami, jejichž zpùsob

života mùže vést ke konfliktu se spoleèností. Toto

poradenství zahrnuje rovnìž:

- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským

prostøedím

- sociálnì terapeutické èinnosti

-pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù

a pøi obstarávání osobních záležitostí

Uživatelùm služby bylo celoroènì poskytováno

poradenství pøedevším v oblasti závislostí

na alkoholu a jiných drogách, øešily se problémy

ve škole, v rodinì a problémy s bydlením. Veškeré

poradenství bylo bezplatné a anonymní a bylo

poskytnuto právì tìm mladým lidem, kteøí se ocitli

v obtížné životní situaci nebo vedli rizikový zpùsob

života. Byla jim poskytnuta informace nebo

zprostøedkována návazná služba.

�

�

Poèet uživatelù služby: 223 osob
Poèet intervencí: 769

Návštìvnost centra
Poèet kontaktù

mìsíc návštìvníci prvokontakt

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

èervenec

srpen

záøí

øíjen

listopad

prosinec

CELKEM

24

12

96

51

60

5

14

6

7

42

29

38

268

423

442

527

399

297

253

237

366

304

435

406

263

4352
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Výchovnì vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti

V rámci tìchto èinností probíhaly v budovì centra i mimo ni tyto aktivity:

volnoèasové aktivity

preventivní programy

Také v tomto roce jsme uspoøádali nìkolik koncertù zaèínajících kapel, pravidelnì

a celoroènì probíhalo vedení a škola dj-ingu, tedy všech zájemcù ve hraní na „gramcích“.

Tradièní a velmi oblíbenou aktivitou byly víkendové pobyty, která probíhaly vždy mimo

budovu v pronajatých chatách v okolí Vsetína.

„Hranaté koleèko“ to je název jednodenního prázdninového festivalu v prostorách Archy

a na pøilehlé zahradì, kde jsme pøipravili spoleènì s uživateli program na celý den

(netradièní soutìže, turnaj v ping pongu, drum and bass na zahradì, kapely, filmy,

dokumenty, èajovna v tee-pee, tvoøivou dílnou a graffiti. Každý úèastník se mohl zapojit

do èehokoli nebo být jen pozorovatelem toho všeho dìní)

Každou sobotu se zájemci z øad mladých lidí (vesmìs chlapci) scházeli v pronajaté

tìlocviènì a trénovali fotbálek na každoroèní turnaj v malé kopané NZDM Zlínského kraje,

kterého jsme se opìt úèastnili v dubnu.

Besedy, pøednášky a hosté, kteøí pøinesli mladým lidem zajímavé pohledy, zážitky

i notnou dávku pouèení.
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Poøádané akce - pøehled

Datum Název Úèastníci

3. - 5. 3. Filmový maraton 73

7. - 9. 3. Víkendový pobyt v Malenovicích 10

14. 3. Koncert Criminal Collection a Eyesore 90

19. 4. Turnaj v malé kopané Zlín 10

23. 4. Beseda - „Z druhé strany ostnatého drátu“ 55

26. 4. Výjezd do Osvìtimi 36

20. - 21. 5. Archa Cup - turnaj ve stol.fotbale 20

30. 5. Koncert Rozjeté japko 79

25. 6. Beseda s B.Lachem - „Vztahy, sex, láska“ 21

2. 8. Hranaté koleèko 70

3. 10. Fire Show 56

10. - 12. 10. Víkendový pobyt v Ústí 10

22. 10. Hudební workshop s kapelou Dizmas 44

23. 10. Exit beseda 15

15. - 17. 11. Filmový maraton 112

28. 11. Koncert kapely Obscuro Corvus 42

22. 12. Gangster party 60

Je tìžké oslovit generaci, která bez sluchátek neudìlá ani krok.
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Již v loòském roce 2007 jsme zaèali oslovovat základní školy v okolí Vsetína s nabídkou

preventivních programù. Jednali jsme tak na základì potøeby kontaktovat žáky základních

škol, kteøí opouští své bydlištì, zaèínají studovat na vsetínských školách a volný èas

pøed odjezdem do svých domovù tráví èekáním v parku èi na jiných místech v centru mìsta.

Po nìkolikaletých zkušenostech jsme vidìli potøebu realizovat primární programy

u mladších žákù neboť ve vyšších roènících se mnohdy spíše jedná o jakési „hašení

požárù“. Myslíme si, že je pozdì pøicházet do 8. nebo 9. tøídy s programem o kouøení, kde

více než polovina žákù má za sebou èas experimentování s cigaretami, jsou na nikotinu

plnì závislí a èasto si svou denní dávku sami kupují za tuèné kapesné rodièù nebo finanèní

podpory vlastních babièek. Proto jsme kladnì reagovali na zájem metodikù primární

prevence a výchovných poradcù rozšíøit naši nabídku programù i pro nižší roèníky a to již

od šestých tøíd základní školy.

V roce 2008 jsme uskuteènili celkem 60 pøednášek, kterých se úèastnilo 1241 žákù. Všechny

programy jsme realizovali pro školy zdarma. Navázali jsme dobrou spolupráci pøedevším se

základními školami v okolních obcích - Liptále, Hošťálkové, Valašské Polance, Jablùnce,

Francové Lhotì a Horním Lidèi, ale také s nìkterými ZŠ na Vsetínì. Pravidelnì i v tomto

roce se i vybrané SŠ úèastnily pøednášek pøímo v NZDM Centrum Archa, což je velmi výhodné,

jelikož mohou zakusit pøíjemnou atmosféru našeho zaøízení a možná se tak oprostit

od mylných pøedstav, co zde mohou èekat. Ve Vsetínì spolupracujeme se Støední zdravotní

školou a VOŠZ, Gymnáziem, s Domovem mládeže pøi SŠ KOSTKA, se Støední odbornou školou

Josefa Sousedíka a Støední školou obchodu a služeb.

V roce 2008 v NZDM Centru Archa probìhlo 8 exkursí, kterých se úèastnilo 153 studentù.

Program je koncipován na 2 vyuèovací hodiny dle zvoleného tématu.

Jak chránit sám sebe

Já a mé vztahy

Moje pøedstavy o drogách

�

�

�

Hlavní témata

PROGRAMY NA ŠKOLÁCH
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Názor

Primární preventivní programy dìlám na školách velmi ráda. Tìší mì, že mám pøíležitost

vkládat do mladých lidí zdravé hodnoty. Zda je pøijmou nebo odmítnou, to je už samozøejmì

na zvážení každého z nich. V programech o kouøení, alkoholu, drogové závislosti nebo taky

v tématech o vztazích v tøídním kolektivu nebo ve své vlastní rodinì mohou slyšet

informace, které se možná od svých vrstevníkù nedozví a mùže jim být nabídnuta pomoc,

kterou možná v danou chvíli potøebují. Stává se, že bìhem programu vyjdou na povrch

v životì žákù tìžké situace. Podle zájmu a možností jsem potom s takovými lidmi v kontaktu

skrze e-maily nebo telefonicky nebo se domluvíme na osobním setkání. Myslím si, že je

dùležité, aby v danou krizovou dobu nebyli mladí lidé sami, ale mìli možnost se nìkomu se

svými tìžkostmi svìøit, tøeba jen telefonicky. V dnešní dobì mnoho mladých lidí vyrùstá

v neúplných rodinách nebo nemají zdravé rodinné zázemí, hledají sami sebe, potýkají se

s rùznými tìžkostmi a pokud strádají, nemají kolem sebe pozitivní vzory nebo žádnou

podporu, je jejich dospívání problematické a vystavené rizikovému chování. A proto si

myslím, že investované úsilí tímto smìrem, má smysl.

Hana Martináková - lektor preventivních programù

Katastrofální sucho je, když už nikdo nejde proti proudu.
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O projektu
Od èervence 2006 do kvìtna 2008 probíhal pilotní projekt K2 zdolej svou horu, který byl

spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským

krajem. Byl podpoøen v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu a dotace na nìj

byla poskytnuta až do výše 100% uznatelných nákladù. Tento projekt reagoval na potøebu

vytvoøení fungujícího programu pro mladistvé a mladé dospìlé pachatele trestných èinù.

Program byl pùvodnì zamìøen na cílovou skupinu 15 - 26 let, ale v prùbìhu projektu se

ze zkušeností ukázalo, že mnohem efektivnìjší a potøebnìjší, vzhledem k zamìøení

programu, je práce s mladistvými pachateli trestných èinù. Proto se tìžištì celé práce

pøeneslo právì tímto smìrem.

Cílem programu bylo umožnit pøedevším mladistvým pachatelùm trestné èinnosti splnit

jejich výchovnou povinnost dle §18 zákona è. 218/2003 Sb., o odpovìdnosti mládeže

za protiprávní èiny a o soudnictví ve vìcech mládeže (úèast na programu soc. výcviku,

vzdìlávacím, rekvalifikaèním programu apod.).

Dalším cílem programu bylo pomoci pøispìt k prevenci dalšího protiprávního jednání, a to

zejména prostøednictvím rozvíjení dùležitých sociálních dovedností cílové skupiny.

Projekt se zabýval jak poskytováním výchovné povinnosti dle §18 zmínìného zákona, tak

zprostøedkováním možnosti vykonat obecnì prospìšné práce èi veøejnì prospìšné èinnosti.

Námìty a obsah lekcí se mìnil a dotváøel v prùbìhu celého projektu tak, jak na jednotlivé

aktivity a informace reagovali samotní úèastníci. Proto je celý program vytvoøen

s ohledem na potøeby klientù a z tìchto potøeb vychází.

Zkušenosti, které byly v tomto pilotním projektu získány jsou cenné hlavnì v tom, že to,

co bylo odzkoušeno se mùže zlepšovat a poznatky mohly být zapracovány do vznikající

metodiky.

Celkem tedy v tomto projektu probìhlo 8 bìhù pilotního programu.

V tìchto programech bylo 41 úèastníkù (26 osob, které spadají pod PMS Vsetín a 15 osob

spadajících pod jiná støediska)

V rámci OPP a VPÈ pracovalo 12 úèastníkù, kteøí dohromady odpracovali 982 hodin.

PROGRAM K2 - ZDOLEJ SVOU HORU
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Co se událo
� Závìreèná etapa

V tomto roce probìhla šestá závìreèná etapa dvouletého projektu, která byla

nejvydaøenìjší.

V prùbìhu poslední etapy probíhalo také dokonèení prací na metodice programu.

Na realizaci celého projektu spolupracovaly støediska Probaèní a mediaèní služby ÈR

ve Vsetínì, Kromìøíži, Uherském Hradišti a Novém Jièínì, které spolu s obvinìnými

popøípadì odsouzenými, jejich rodièi, policií, státními zastupitelstvími, soudy,

lektory a Project Outdoor s.r.o. tvoøili nedílnou souèást onoho pomyslného zdolávání

hory. O celou „výjezdní“ oblast se starala projektová manažerka paní Karla Daòová, která

jednak navázala kontakt se støedisky a pak spolu s ostatními lektory vedla skupiny.

I když to bylo dost obtížné, nakonec i tahle spolupráce bylo zdrojem cenných zkušeností.

Programy se osvìdèily, získali jsme kladné reference jak od probaèních pracovníkù

a státního zastupitelství, tak od samotných úèastníkù. Ke konci se dokonce daøilo udržet

motivaci úèastníkù a v posledních dvou bìzích úspìšnì absolvovali všichni, kdo do nich

vstoupili, pøestože polovina zúèastnìných nemìla program naøízen, ale byla zde až

do konce dobrovolnì.

Ze zkušenosti se všemi programy se nám jeví, že nejlépe probíhá program s tìmi úèastníky,

kteøí mají úèast povinnou. Pokud je úèast sjednána pouze v rámci probaèního dohledu nebo

na základì doporuèení probaèního úøedníka nebo pracovníka sociálnì právní ochrany dìtí,

docházka funguje jen pokud je opravdu dostateènì silná motivace.
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�

�

Udržitelnost projektu spoèívala v udržení jednoho pracovního místa na pozici

projektového manažera, které bylo vytvoøeno pøi koncipování projektu, protože jsme

pro celou naši organizaci v té dobì vidìli jako pøínosné, zachovat toto pracovní místo

i do budoucna. Samozøejmì, že jsme v té dobì nemohli znát okolnosti, kterými bude

procházet naše organizace a že hledání prostøedkù na takovouto pozici na celý pracovní

úvazek v tak malé neziskové organizaci bude velmi nároèné.

V první fázi, tady v prùbìhu podpory ze Spoleèného regionálního operaèního programu byla

na tuto pozici na HPP pøijat zamìstnanec, který v rámci zmínìné podpory pracoval

do 31.5.2008. Po tomto termínu i nadále zùstal zamìstnán v organizaci na pozici

projektový a finanèní manažer. V této funkci setrvala v organizaci do 30.6.2008.

Následnì se na této pozici vystøídali dva zamìstnanci a místo bude udrženo s výhledem

do konce roku 2009.

Ukonèení financování projektu ze SROP nás vedlo hledat jiné možnosti, jak pokraèovat

v programech, které se osvìdèily a jsou podle všech ohlasù pøínosné. Nakonec byl projekt

podpoøen Nadací O2. Pøestože se do sedmého roèníku pøihlásilo rekordních 466 organizací,

Program K2 zdolej svou horu byl mezi 54 vybranými a následnì podpoøenými. Na konci roku

2008 se tedy zaèala pøipravovat další skupina mladistvých do již devátého bìhu.

Udržitelnost projektu pracovní místo

Udržitelnost projektu pokraèování programu

Vyjádøení pracovníkù PMS
V souvislosti s realizací dalšího bìhu programu K2 Zdolej svou horu v Centru Archa

ve Vsetínì sdìlujeme hodnocení vašeho úsilí.

Probaèní a mediaèní služba ÈR, støedisko Vsetín navázala spolupráci s centrem Archa již

v roce 2005 a po celou dobu se komunikace a postupné prohlubování spolupráce stalo
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nedílnou souèástí práce pracovníkù a specialistù støediska. Mladiství, kteøí se

podrobili ve volném èase programu, realizovaného vaším zaøízením, mìli možnost úèastnit

se sociálního výcviku, posílit dovednosti, získat znalosti, rozvinout osobnost a právní

povìdomí vèetnì vámi poskytovaného poradenství. Individuální sezení jako možnost

navázání kontaktu s úèastníkem považujeme za pøínosné. Práce ve skupinì pak v rámci

jednotlivých tématicky zamìøených lekcí napomáhá rozvoji osobnosti i k vzájemnému

pùsobení mezi mládeží navzájem.

Reakce úèastníkù byly v následných konzultacích po ukonèení jednotlivých bìhù programù

po pøedchozí spolupráci v našem støedisku pozitivní, dobré reakce byly zaznamenány

i u státních zástupcù, soudcù, kurátorù a sociálních pracovníkù. PMS ÈR získalo

pozitivní názory nejen od orgánù èinných v trestním øízení, ale i od rodièù

a z pøirozeného prostøedí mladistvých osob.

Zøejmý je i preventivní zámìr programu a vaší èinnosti po celou dobu dosavadní

spolupráce. Dopad na chování mladistvých úèastníkù programu K2 je patrný u tìchto

mladých lidí ve zlepšených osobních postojích a pøístupu k øešení jejich problémù a to

nejen z hlediska trestné èinnosti. Pøístup v rámci programu je úmìrný individuálnímu

stupni vyzrálosti a vlastnostem jednotlivých zúèastnìných.

Vysoce hodnotíme i možnost výkonu výchovné povinnosti spoleèensky prospìšné èinnosti

v souladu se zákonem è. 218/2003 Sb., o odpovìdnosti mládeže za protiprávní èiny

a o soudnictví ve vìcech mládeže jakož i zajištìní místa výkonu trestního opatøení obecnì

prospìšných prací u osob mladistvých i osob blízkých vìku mladistvých u trestu obecnì

prospìšných prací v souladu s trestním zákonem, trestním øádem a již zmínìným zákonem

è. 218/2003 Sb.

Mgr. Martina Krajíèková (specialista na mládež)

Mgr. Marek Hromada (vedoucí støediska)
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V polovinì èervence 2007 byl zahájen projekt Cesty k rozvoji, který trval jedenáct

mìsícù, tedy do poloviny èervna 2008. Jeho úèelem bylo posílení kapacity Obèanského

družení NA CESTÌ jako poskytovatele kvalitních sociálních služeb a jeho pøíprava

na èerpání dotací ze Strukturálních fondù EU v následujícím programovacím období. Dále

byl program zamìøen na zlepšení finanèního øízení. Probìhl rovnìž vstupním a výstupním

audit úèetnictví, který se týkal úèetnictví, správy dotací, grantù a øízení neziskové

organizace v létech 2005 a 2006. Odhalil nìkteré nedostatky, k jejichž odstranìní došlo

do konce projektu. Tento projet byl financován do výše 100% uznatelných nákladù

z Evropského sociálního fondu prostøednictvím globálního grantu poskytnutého sdružení

Nadací Rozvoje obèanské spoleènosti v rámci Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù.

Hlavní práce probíhaly nad standartami kvality, které jsou pro poskytovatele sociálních

služeb ze zákona závazné..

Nìkteré vyvstalé problémy nebylo možno vyøešit v rámci uzavøeného pracovního týmu

a z tohoto dùvodu byla pøizvána na konzultaci poradkynì, která má praxi v sociálních

službách, sama prošla tvorbou standard kvality a byla kompetentní zodpovìdìt dotazy.

Podílela se pøedevším na øešení problémù, které vyvstaly pøedevším kolem metodiky práce

s uživateli služby.

V tomto období došlo ke zpracování ekonomického øádu organizace a probìhlo nìkolik

semináøù pracovníkù. Pìt zamìstnancù Obèanského sdružení bylo vzdìláváno celkem v deseti

kurzech. V prùbìhu prvního pololetí vedení organizace v souvislosti s financováním

projektù øešilo nìkolik vážných otázek, které se objevily také ve strategickém

plánování, jehož podstatná èást probìhla právì v roce 2008. Proces strategického

plánování se setkal se skuteènou potøebou výhledu a plánování v organizaci, kdy bylo

nutné promýšlet vývoj nìkterých aktivit více do budoucnosti než bývalo zvykem. Probìhly

ètyøi setkání všech pracovníkù a vedení organizace spolu s externí poradkyní. Tato

setkání, na nichž se hledaly odpovìdi na otázku „jak dál?“ byla velmi užiteèná.

Ze spoleèné práce byl vytvoøen strategický plán na další období.

Klíèovou roli v tomto projektu sehrál finanèní manažer, který byl odpovìdný nejen

za øádné vyúètování projektu, ale také za finanèní øízení úèetní jednotky, øádné vedení

úèetnictví a podílel se na pøípravì všech dùležitých aktivit.

CESTY K ROZVOJI
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Od poèátku èervence 2007 probíhal projekt, který øešil pøedevším posílení a rozvoj

køesťanské dimenze naší práce. Jeho zámìrem bylo oddìlit èinnost tohoto èlovìka

od poskytování sociálních služeb dle typologie dané zákonem 118/2006 a získat tak

možnosti k udržování kontaktù i s tìmi jednotlivci, kteøí již nespadali do cílové

skupiny.

Projekt s názvem Rozcestníky a žádost o dotaci na mzdu pro jednoho zamìstnance byl podán

na Nadaci Mezinárodní potøeby a ve stejném èase byli osloveni mnozí jednotlivci, zda by

mohli a chtìli podporovat po dobu jednoho roku tento zámìr. Tato podpora se setkala

s velkou ochotou oslovených dárcù a s jejich pomocí mohl být financován plat jednoho

pracovníka na plný úvazek. Projekt však musel být ukonèen po roce pro jeho finanèní

neudržitelnost, jelikož Nadace Mezinárodní potøeby i pøes svùj pùvodní pøíslib nakonec

projekt nepodpoøila. Vzhledem ke skuteènosti, že zmiòovaný zamìstnance nemohl být

pøeøazen na pozici pracovníka v sociálních službách, musel s ním být koncem mìsíce èervna

ukonèen pracovní pomìr.

Skuteènost tohoto kroku nebyla jednoduchá a o to víc se projevila ztráta èlovìka, který

byl v pøímé práci s uživateli pøínosem a jako jediný muž v jinak ženském kolektivu

v jistém ohledu hodnì scházel.

ROZCESTNÍKY

Chléb se neláme v dobì, kdy jeho dodávka hladce funguje.
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FINAÈNÍ ZPRÁVA

AKTIVA /v celých tisících/ k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008

AKTIVA CELKEM 4 531 3 718

PASIVA k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008

PASIVA CELKEM 4 531 3 718

Dlouhodobý majetek celkem 3 428 3 376

- dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

- dlouhodobý hmotný majetek 3 441 3 441

- dlouhodobý finanèní majetek 0 0

- oprávky k dlouhodobému majetku - 13 -65

Krátkodobý majetek celkem 1 103 342

- zásoby 15 14

- pohledávky 107 93

- finanèní majetek 404 207

- jiná aktiva 577 28

Vlastní zdroje celkem 3 672 3 579

- vlastní jmìní 3 605 3 672

- výsledek hospodaøení celkem 67 - 93

Cizí zdroje celkem 859 139

- závazky 525 18

- rezervy 0 0

- jiná pasiva 334 121

Rozvaha k 31.12.2008



Komentáø k finanèní zprávì rok 2008:

Aktiva

Pasiva

Základní projekty realizované obèanským sdružením na cestì v roce 2008

Celkové náklady 2 351 914

Zásoby - se týkají pouze zboží nealkoholového baru, u jiného materiálu se zásoby

neevidují.

Pohledávky - pøedstavují provozní zálohy v èástce 65.092,- Kè, nároky na dotace Mìsto

Vsetín 5.150,- Kè, nárok na dotace Úøad práce 5.151,- Kè a pohledávka za bankou UNION

17.655,- Kè.

Finanèní majetek - zahrnuje zùstatek bankovního úètu a koneèné stavy pokladen

k 31. 12. 2008.

Jiná aktiva - pojistné ÈSOB pojišťovna, pojistné Kooperativa, pojistné UNIQUA,

prezentace, pojistné za zamìstnance.

Závazky - daò z pøíjmu 1.800,- Kè, vratka dotace 6.000,- Kè, dodavatelé 10.570,- Kè

Jiná pasiva - Nadace O2 80.000,- Kè, voda, plyn, elektøina 41.012,- Kè.

Centrum Archa 1 355 970 58%

SROP - K2 - zdolej svou horu 513 833 22%

NROS - Cesty k rozvoji 261 812 11%

Rozcestníky 83 100 3%

Bar 137 199 6%

Centrum Archa
1 355 970 Kè

58%

K2 - zdolej svou horu
513 833 Kè

22%

NROS - Cesty k rozvoji
261 812 Kè

11%

Rozcestníky
83 100 Kè

3%

Bar
137 199 Kè

6%
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Výsledek hospodaøení podle projektù

NÁKLADY

Spotøeba materiálù a energií

Drobný materiál a nákupy

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Prodané zboží

Energie

Služby

Opravy a udržování

Cestovné

Telefon a poštovné

Propagace

Vzdìlávání, supervize

Nájemné

Ostatní služby

Osobní náklady

Hrubé mzdy (HPP)

Dohody o pracovní èinnosti

Dohody o provedení práce

Odvody na soc.a zdrav. pojištìní

Danì a poplatky

Zákonné pojištìní

Pojištìní budov, majetku, osob

Poplatky vè. bankovních

Technické zhodnocení

Odpisy

NÁKLADY CELKEM:

Centrum
Archa

K2-zdolej
svou horu

Cesty k
rozvoji

Roz-
cestníky Bar Celkem

352 307

136 702

42 587

51 964

121 054

355 189

32 009

29 728

61 652

37 180

17 109

42 319

135 192

1 541 349

959 043

88 340

127 376

366 590

51 241

4 954

12 709

26 111

7 467

51 828

2 351 914

197 576

83 588

13 393

100 595

171 610

30 159

23 513

43 289

16 095

8 693

18 018

31 843

888 512

640 434

8 720

12 156

227 202

47 610

4 954

11 538

23 651

7 467

50 662

1 355 970

79 030

41 902

29 194

7 934

102 208

0

4 631

8 955

10 823

5 440

20 900

51 459

330 343

129 038

58 620

77 000

65 685

2 252

0

1 171

1 081

0

0

513 833

12 197

10 301

0

0

1 896

81 371

1 850

1 584

9 408

10 262

2 976

3400

51 891

167 550

75 998

21 000

36 600

33 952

694

0

0

694

0

0

261 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 100

61 555

0

0

21 545

0

0

0

0

0

0

83 100

63 504

911

0

51 964

10 629

0

0

0

0

0

0

0

0

71 844

52 018

0

1 620

18 206

685

0

0

685

0

1 166

137 199
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Tržby

Platby klientù

Tržby za zboží

Ostatní tržby

Jiné výnosy

Dotace a granty

MPSV ÈR

MŠMT ÈR

Zlínský kraj

Mìsto Vsetín

Úøad práce

Evropský sociální fond

MMR ÈR

NROS globální grant

Dary

Dary právnických osob- firem

Dary fyzických osob

Ostatní výnosy

Pøijaté úroky

Pøijaté èlenské pøíspìvky

VÝNOSY CELKEM

Hospodáøský výsledek

Centrum
Archa

K2-zdolej
svou horu

Cesty k
rozvoji

Roz-
cestníky Bar Celkem

VÝNOSY

79 612

10 150

56 732

2 797

9 933

1 985 479

600 000

150 000

204 000

255 391

5 151

509 239

0

261 697

190 875

25 000

168 875

3 177

1 677

1 500

2 259 143

- 92 771

22 880

10 150

0

2 797

9 933

1 214 542

600 000

150 000

204 000

255 391

5 151

0

0

0

107 775

25 000

85 775

3 021

1 521

1 500

1 348 218

- 7 752

0

0

0

0

0

509 239

0

0

0

0

0

509 239

0

0

0

0

0

66

66

0

509 305

- 4 528

0

0

0

0

0

261 697

0

0

0

0

0

0

0

261 697

0

0

0

90

90

0

261 787

- 25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 100

0

83 100

0

0

0

83 100

0

56 732

0

56 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 732

- 80 467
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Provozní dotace NROS
261 697 Kè

12%

Dary a ostatní výnosy
203 986 Kè

9%

Dotace MŠMT
150 000 Kè

7%

Provozní dotace K2
509 239 Kè

23%

Dotace Zlínský kraj
204 000 Kè

9%

Dotace Mìsto Vsetín
255 391 Kè

11%

Dotace MPSV
600 000 Kè

26%

Tržby
69 679 Kè

3%

VÝNOSY

Energie
121 054 Kè

5%

Spotøeba materiálu
231 254 Kè

10%

Opravy,údržba
32 008 Kè

1%
Cestovné
29 278 Kè

1%
Ostatní náklady

293 452 Kè
13%

Odpisy
51 828 Kè

2%

Jiné provozní náklady
51 241 Kè

2%

Mzdové náklady, odvody
1 541 349 Kè

68%

NÁKLADY
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Komentáø:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Po celý rok probíhal projekt Centrum Archa, naproti tomu projekt K2 - zdolej svou horu
byl ukonèen 31. 5. 2008, projekt - Cesta k rozvoji byl ukonèen 14. 6. 2008 a projekt
Rozcestníky 30. 6. 2008. Projekty jsou vedeny v úèetnictví oddìlenì jako samostatná
støediska.

Samostatnì je veden bar jako hospodáøská èinnost, sdružení má ŽL na hostinskou èinnost.

Správu obèanského sdružení NA CESTÌ zabezpeèuje statutární zástupce a pøedseda
obèanského sdružení Ing. Tomáš Hurta, který je od založení obèanského sdružení až dosud
dobrovolným pracovníkem a nepobírá za svou práci mzdu ani žádnou odmìnu. Práci vykonává
z domova a na vlastní náklady.

Dary obèanskému sdružení jsou užity dle vymezení v darovacích smlouvách a to v roce
2008 pro realizaci projektu Centrum Archa a Rozcestníky.

Ztráta projektu Centrum Archa v roce 2008 byla pouze 7 752,- Kè což bylo zpùsobeno
technickým zhodnocením majetku.

Uznatelné náklady projektu K2 – zdolej svou horu jsou ze 100% hrazeny z dotace
poskytnuté na projekt v rámci opatøení 3.2. ze Spoleèného regionálního operaèního
programu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem
pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

Ztráta projektu K2 byla zpùsobena korekcí provedené pøi vyúètování poskytovatelem
dotace, která èinila v roce 2008 pouze 4 528,- Kè, což je pøi nárocích kladených
na vyúètování dotace úspìch.

Ztráta baru je zpùsobena jednak zaúètováním èásti energií a mzdových nákladù na toto
úèetní støedisko, jednak menší návštìvností v letních mìsících zpùsobenou zejména
èetnými opravami a s tím spojeným uzavøením budovy.

Ztráta roku 2008 je kryta z kladných hospodáøských výsledkù z uplynulých let.

Máte–li strach o své peníze, dejte je do obìhu – tam na nì dohlíží mnohem víc lidí.
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Již v samém úvodu jsme vyjádøili díky všem, kteøí se na celé této práci podíleli.
Finanèní, praktická, odborná i duchovní pomoc je pro nás nezbytná. Z tohoto dùvodu
i v letošním roce vìnujeme tuto poslední stranu podìkování.

Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR

Ministerstvu školství a tìlovýchovy ÈR

Zlínskému kraji

Mìstu Vsetín

Tomáši Hurtovi

manželùm Slováèkovým

Ondøeji Chytilovi

Za pravidelnou finanèní podporu:

Za jednorázovou finanèní podporu:
Evropskému sociálnímu fondu

Ministerstvu pro místní rozvoj ÈR

Nadaci Rozvoje obèanské spoleènosti

Úøadu práce Vsetín

Nadaci O2

INDET SAFETY SYSTEMS a.s.

Církvi Bratrské Vsetín

Chirurgické Ambulanci Vsetín

manželùm Noskovým

a ostatním jednotlivým dárcùm, jejichž podpora nám pomáhá uskuteèòovat tento zámìr.

PODÌKOVÁNÍ



Také dìkujeme:

Proto všem, kterých se to týká

dìkujeme.

Martinovi Slováèkovi za pomoc pøi všech problémech s technikou.

Jarkovi Solaøovi za jeho dlouholetou pomoc pøi údržbì webových stránek, za jeho ochotu
vždy poradit a uvést do chodu nové vìci.

Jarkovi Macíkovi za pomoc pøi drobných opravách a seèení zahrady.

Všichni ostatní, kteøí zde nebyli jmenováni ať prominou, ale byl by to dlouhý výèet
a jistì bychom na nìkoho zapomnìli.

Díky, že jste pomohli „hlavou“ i „rukama“, poradili, podpoøili, opravili, pomohli

s úklidem nebo zastoupili ty, kteøí zrovna nemohli.

Dìkujeme také všem, kteøí tuto práci podpoøili tøeba „jen“ svým zájmem

a v neposlední øadì dìkujeme také mnoha dalším, kteøí jste se za nás modlili.

„Cokoli dìláte, dìlejte upøímnì, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

s vìdomím, že jako odmìnu dostanete podíl na Jeho království.

Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.“ (Bible)
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