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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2010 je minulostí. Čím se lišil od těch předchozích?
V první řadě tím, že jsme konečně po letech mohli spojit náš um
i získané vědomosti z drogové oblasti - s tématy, které závislost
doprovázejí, anebo jí předcházejí. Vznikla tak možnost, podívat
se na problém i z druhé strany. Užívání drog je většinou
důsledek, ale co je tou příčinou? Chudoba, sociální vyloučení,
deprivace, nezaměstnanost a další jevy, které ovlivňují sociální
smír ve společnosti – to jsou startéry patologií.
Úspěšná realizace projektu 2010 Evropský rok boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení, který nám umožnil rozšíření
spektra nabízených sociálních, preventivních a intervenčních
služeb v Litvínově a Janově, nebo teritoriálně i personálně
obsáhlá práce na projektu IP 1 Služby sociální prevence
v Libereckém kraji, se ukazují, jako vhodný a efektivní nástroj,
kterým lze dosahovat dílčích úspěchů u potřebných. Vynikající
výsledky, měl vedle dalších odborných sekcí, projekt Linky
duševní tísně, zájem o službu neustále roste.
Realizace výše zmíněných projektů, však odhalila i velmi
závažná systémová selhání. Naše společnost není schopná
účinně chránit své občany. Bankovní i nebankovní šejdíři,
devastují jedince i celé rodiny a komunity. V nepřehledné džungli
paragrafů, předpisů a obchodních podmínek – naši zákonodárci,
nezatrhli včas to nestoudné drancování a fakticky legalizovanou
lichvu. Ekonomické likvidace, předurčují sociální smrt. Životní
úroveň, klesá. Vše ještě navíc zastřešuje všemocnost exekutorů.
Mamon, bezohlednost a takzvaný trh, vnášejí do občanské
společnosti svou vlastní politiku. Politiku, která jim nepřísluší.
Politiku nedemokratickou, antisociální a trestuhodnou. S jejími
důsledky se budeme potýkat po dlouhou dobu. My všichni,
životem zde, povinní.
Naproti tomu, hledají neziskové organizace taková řešení,
která minimalizují dopady špatně nastavených zákonů a
ekonomik na lidský život. Efektivita a účinnost. Indikátory
faktické, přímé pomoci lidem a pokud možno s co nejmenšími
finančními náklady. Jedním z příkladů dobré praxe je sloučení Kcentra Česká Lípa, provozovaného o.s.Pasant s naší organizací.
Došlo ke dvojímu efektu. Prvním je odborná provázanost
realizace sekundární protidrogové prevence v Libereckém

regionu
a
druhým
úspory.
Personální i ekonomické. Navíc se
spojením získalo i dobré zázemí pro
projekt IP1.
Srovnání
drogové
situace
v Ústeckém a v Libereckém kraji, je
součástí této Výroční zprávy. Stále
převládá
masové
zneužívání
pervitinu a marihuany (THC).
Rozdíly v přístupech k poskytovatelům sociálních služeb jsou však
zřetelné. Ani ne tak v typu drog, spíš v rovině přístupu
k poskytovatelům sociálních služeb. Zatímco vedení Libereckého
kraje, trvale a poctivě podporuje protidrogové sociální služby,
Ústecký kraj, snižuje už tak nízké dotace a navíc ještě podle ne
zcela průhledných pravidel. Politiku nedělají strany, ale lidé. Krize
nekrize.
Významná, příkladná a hodnotná podpora našich aktivit od
měst a obcí v regionech, pochází z Mostu, Liberce, Frýdlantu
v Čechách, Bíliny, Doks, Nového Boru, Oseka, Turnova, České
Lípy, Jablonce nad Nisou, Litvínova, ale i z menších sídel,
zejména v Libereckém kraji.
Rád bych chtěl na tomto místě ocenit všechny vedoucí
pracovníky Mostu k naději a jejich týmy. Protože naplňují
v nelehkých podmínkách - poslání organizace i poslání lidské a
takové postoje jsou v naší disharmonické společnosti - čím dál,
tím více vzácností. Děkuji.

Most k naději s nadějí do roku 2011

Lubomír Šlapka

výkonný ředitel Most k naději, o. s
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HISTORIE
Občanské sdružení Most k naději vzniklo v roce 1995.
Založilo jej společenství lidí - složených z politiků, lékařů i
podnikatelů, jež měli potřebu aktivně řešit sociální problematiku
v Ústeckém kraji a zejména pak v Mostě, Litvínově, Bílině a v
okolí těchto měst.
Z počátku se jeho činnost zaměřovala především na pomoc
osobám užívajícím omamné a psychotropní látky. Další aktivitou
byla osvěta veřejnosti formou primárně preventivních
přednášek. Postupem času se aktivity sdružení rozrůstaly.
V rámci stávajících i nových projektů sdružení zaměstnává 70
zaměstnanců. Několik dalších dobrovolníků a stážistů ročně
pomáhá zaměstnancům s naplňováním cílů sdružení.
Pole působnosti MONA pokrývá od roku 2007 velkou část
Libereckého kraje, včetně klíčových měst Liberce, České Lípy,
Jablonce nad Nisou, Frýdlantu v Čechách, Turnova a také Semil a
Hrádku nad Nisou. Působnost MONA v Ústeckém kraji, sahá od
hranic města Chomutova na východě až k Teplicím na západě,
Lounům na jihu a k hranicím s Německem na severu, klíčová
města jsou – Most, Bílina, Litvínov, Osek, Duchcov, Lom a
Meziboří. Linka duševní tísně svou působností pokrývá celou ČR.

Složení výboru k 31. 12. 2010
Lubomír Šlapka - předseda a výkonný ředitel MONA, o. s.
MUDr. Josef Kočí - epidemiolog
Pavel Wölfl - pracovník zahraniční organizace
PhDr. Dagmar Jandová - vedoucí pracovnice v NNO
Mgr. Petr Prokeš - novinář šéfredaktor
Věra Drdová - externí spolupracovnice LDT
Pavel Matějka - ředitel reklamní společnosti
Mgr. Jiří Hromada – čestný člen

Výkonným orgánem občanského sdružení Most k naději je
výbor. Ten se schází zpravidla šestkrát v roce. Na zasedání
výboru ředitel instituce informuje o aktuální situaci ve sdružení,
seznamuje členy s personálními a ekonomickými ukazateli a
předkládá podrobné finanční analýzy a navrhuje body k
projednání. Výbor pak rozhoduje o dalším postupu. Z každého
zasedání výboru je proveden zápis. Výbor působí i jako orgán
kontroly poskytovaných služeb.
Systém vedení MONA se přibližuje formě komunální
demokracie (výbor – zastupitelstvo, ředitel – statutární
zástupce).
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KONTAKNÍ CENTRA (K-centra)
jsou zřizována dle Zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. Jejich činnost je popsána v § 59 jako: „Nízkoprahové
zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Poskytované služby K-centra
Služby kontaktní místnosti
Hygienický servis
Minimální potravinový servis
Vitamínový servis
Asistenční služby
Základní zdravotní ošetření
Informační servis
Sociální šatník
Výměnný program (výměna použitého
injekčního materiálu za sterilní)
Poradenství sociálně-právní, zdravotní,
při nástupu do léčby, pro rodiče aj.
Kompletní krizová intervence – tel. i osobní
Delegování či doporučování klienta k další
odborné pomoci
Testování screeningovými testy na přítomnost
protilátek HIV, hepatitidy C a syfilis
Testování na přítomnost OPL z moči
(omamných psychotropních látek)
Těhotenské testy

Cílová skupina
Osoby starší 15 let
Uživatelé OPL (experimentující, závislí)
Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby uživatelů
Osoby abstinující od OPL

Cíle
Snižování zdravotních rizik v důsledku
Injekčního užívání drog.
Monitoring a prevence výskytu hepatitid,
HIV/AIDS a ostatních pohlavních nemocí, možnost
zahájení včasné léčby.
Pomoc klientům získat, udržet a pokud možno
posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě
(směrem k abstinenci).
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám
uživatelů drog.
Ochrana veřejného zdraví a zvýšení
informovanosti veřejnosti o drogách a
o tématech s nimi souvisejících.

Principy práce
Respektování individuálních potřeb a svobodné volby
klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita
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K-CENTRUM MOST
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

ZHODNOCENÍ ROKU 2010

PhDr. Jandová Dagmar
vedoucí programu, sociální pracovník

K-centrum Most již čtrnáctým rokem ošetřuje na Mostecku drogovou
scénu a to nejen v rámci sekundární, ale částečně i terciární prevence.
Podařilo se nám poskytovat všechny námi nabízené služby a většinu z nich i
výrazně navýšit. I když počet klientů se poslední roky výrazně nemění,
zaznamenáváme výrazný nárůst frekvence využívání kontaktní místnosti a
služeb s ní spojené (zejména hygienický – výrazně praní prádla a potravinový
servis). Z finančních důvodů jsme měli několikrát omezený výdej injekčních
stříkaček na osobu a den což se projevilo ve zvýšeném počtu výměn.
V loňském roce nadále fungovala rodičovská skupina a konečně se nám
povedlo otevřít také abstinenční skupinu, která podpořila celkem 9
abstinujících osob. O narůstající důvěře v naše zařízení také svědčí každoroční
nárůst kontaktů z řad rodičů a dalších blízkých uživatelů drog (183 za minulý
rok). Na drogové scéně v uplynulém roce zůstával i nadále pervitin primární
drogou, avšak až o 49% vzrostla preference subutexu oproti předcházejícímu
roku (přičemž při našem kvalifikovaném odhadu užívá ¾ Subutex a 1¼
Suboxone). Průměrný věk klienta, uživatele drogy, za uplynulý rok byl 27 let.

Bc. Vančurová Michaela
sociální pracovník
Baňacká Kateřina
prac. v sociálních službách.
Schilling David
prac. v sociálních službách (od 04/2010)
Pechek Vladimír
prac. v sociálních službách (do 04/2010)

SÍDLO PROGRAMU
K-centrum Most
P. Jilemnického 1929
434 01 Most

KONTAKTY
tel. č.: 476 102 288
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz

Preferované drogy
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Sledovaná hodnota

2009

2010

Srovnání

Klienti

446

424

- 4,9 %

Injekční klienti

327

331

+ 1,2 %

Počet výměn

4934

5799

+ 17,5 %

Počet inj. stříkaček

59678

47536

- 20,3%

172

183

+ 6,4 %

Neuživatelé

VÝHLED NA ROK 2011
I přes zhoršující se finanční situaci vynaložíme
veškeré úsilí, abychom udrželi alespoň stávající kvalitu
poskytovaných služeb. I nadále předpokládáme nárůst
kontaktů s klienty, čímž dojde také k nárůstu využívání
služeb K-centra.
V roce 2011 se budeme snažit jak podpořit
v individuální i skupinové péči abstinující klienty, tak i
udržet rodičovskou skupinu. Chceme prodloužit pracovní
dobu, aby se tak naše služby stali přístupnějšími hlavně
zaměstnaným klientům, rodičům a dalším blízkým
osobám uživatelů.

Uživatelé dle pohlaví
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K-CENTRUM LIBEREC
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Bc. Schovánková Lucie
vedoucí programu, sociální pracovník
Bc. Musilová Jana, DiS.
sociální pracovník, zdravotní sestra
Bc. Simeth Jiří

prac. v sociálních službách
Bc. Řeháček Michal
prac. v sociálních službách (02-05/2010)
Bc. Jiroudková Tereza
prac. v sociálních službách (06-11/2010)

ZHODNOCENÍ ROKU 2010
Nejzásadnějšími událostmi roku 2010 bylo květnové stěhování zázemí Kcentra Liberec do nově zrekonstruovaných suterénních prostor. Tyto jsou lépe
vyhovující jak z hlediska vstupu přímo z ulice, tak i svým vnitřním řešením.
Rekonstrukce byla provedena podle předchozích návrhů a domluvy tak, aby
vyhovovala všem požadavkům zařízení.
Velmi důležité bylo v červenci 2010 úspěšné získání Certifikace odborné
způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Na podzim 2010 začali pracovníci K-centra vydávat klientům týdeník
Jehla s podtitulem Je hlavní zůstat v obraze, kde se klienti dozvídají
nejdůležitější dění z blízkého okolí, ze světa i sportu. Jehla se stala nedílnou
součástí kontaktní místnosti a v jejím vydávání budeme pokračovat i v roce
2011.

Bc. Halama Martin
supevizor

SÍDLO PROGRAMU
K-centrum Liberec
Rumunská 5/A
460 01 Liberec

KONTAKTY
tel. č.: 482 713 002, 775 624 246
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz

Preferované drogy
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Sledovaná hodnota

2009

2010

Srovnání

Klienti

410

393

-4 %

Injekční klienti

288

298

+3 %

Počet výměn

2475

3176

+28 %

Počet inj. stříkaček

76199

79020

+3,7 %

VÝHLED NA ROK 2011
Prioritou K-centra Liberec pro rok 2011 je udržení
stávajících služeb programu v maximálním možném rozsahu
a znovuzavedení rodičovských skupin.
V rámci snahy o komplexnější péči bychom rádi zavedli
speciální program práce s matkami-uživatelkami a
svépomocnou klientskou skupinu.

Uživatelé dle pohlaví
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K-CENTRUM ČESKÁ LÍPA
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Lukeš Jan
vedoucí programu, prac. v soc službách
(od 08/2010)
Mgr. Jogheeová Magda
samostatný adiktologický pracovník
Hřebíková Vladimíra
prac. v sociálních službách (od 06/20010)
Mgr. Začalová Martina
vedoucí programu, terapeutka (do 07/2010)
Ryšavá Michaela, DiS.
sociální pracovník (na MD)

ZHODNOCENÍ ROKU 2010
K-centrum má již 12 let své místo v sociálních službách na Českolipsku.
Rok 2010 však patřil k nejtěžším. Jako obvykle K-centrum obdrželo dotace a
granty se zpožděním.
V letních měsících došlo k velkým personálním změnám. Na mateřskou
dovolenou nastoupila dlouholetá zaměstnankyně Kamila Bečvářová.
Terapeutka téměř ve stejném čase odešla na jiné pracoviště.
K 31. srpnu 2010 se sloučil provozovatel K-centra Pasant, o. s. s Most
k naději, o. s., jenž se stal pokračujícím realizátorem programu. Za hlavní
přednosti sloučení obou sdružení považujeme možnost lepšího prosazování
protidrogových politik nad regionální úroveň, úsporu v administrativních
úkonech, a možnost realizace v nových projektech.

Bečvářová Kamila
sociální pracovník (od 07/2010 na MD)
Škoda Luboš
prac. v sociálních službách
Mgr. Šíp Jan
supervizor

SÍDLO PROGRAMU
K-centrum Česká Lípa
Hálkova 1794
470 01 Česká Lípa

KONTAKTY
tel. č.: 487 831 545, 724 246 771
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz

Preferované drogy
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Sledovaná hodnota

2009

2010

Srovnání

Klienti

182

214

+17,5%

Injekční klienti

103

113

+ 10%

11073

21277

+ 92%

Počet výměn

349

621

+79%

Neuživatelé

73

97

+ 32 %

Počet inj. stříkaček

Uživatelé dle pohlaví

VÝHLED NA ROK 2011
Tento rok je ve znamení úspor. Hlavním důvodem je
ekonomická situace. Stát snižuje výdaje na všech frontách.
Úspory se tedy zákonitě dotkly i protidrogových služeb. Na
rok 2011 má K-centrum přislíbeno z RVKPP historicky
nejmenší částku k zajištění provozu, či spíše krizového
provozu. Ostatní donátoři – obce hospodaří také s okrájenými
rozpočty. Úspory lze hledat v naplňování minimálního
potravinového servisu, hygienického servisu. Výměnný
program je stěžejní službou k naplnění filozofie Harm
reduction, která musí zůstat zachována bez výraznějšího
omezení.
Novinkou bude provádění orientačních testů na HIV,
hepatitida typu C a syfilis z kapilární krve. Výhodou je
okamžitý výsledek.
V tomto roce nájemce (Město Česká Lípa) oznámil záměr
využít prostory, v nichž K-centrum sídlí pro rozšíření
městského archivu, jenž je součástí budovy. V současné době
probíhá ve spolupráci s MÚ Česká Lípa hledání vhodných
prostor pro pokračování programu kontaktního centra.
V Srpnu bude ukončovat pracovní poměr dlouholetá osobnost
K-centra Mgr. Jogheeová, která vedla K-centrum prakticky od
jeho založení.
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K-centrum Most (sídlo organizace)

K-centrum Liberec

K-centrum Česká Lípa
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TERÉNNÍ PROGRAMY ATK
jsou zřizovány dle Zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. Jejich činnost je popsána v § 59 jako: „Nízkoprahové
zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Poskytované služby
Výměnný program (výměna použitého
injekčního materiálu za sterilní)
Vitamínový servis
Asistenční služby
Základní zdravotní ošetření
Informační servis
Sociální šatník
Poradenství sociálně-právní, zdravotní,
při nástupu do léčby, pro rodiče aj.
Kompletní krizová intervence – tel. i osobní
Delegování či doporučování klienta k další
odborné pomoci
Testování screeningovými testy na přítomnost
protilátek HIV, hepatitidy C a syfilis
Testování na přítomnost OPL z moči
(omamných psychotropních látek)
Těhotenské testy

Cílová skupina
Osoby starší 15 let
Uživatelé OPL (experimentující, závislí)
Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby uživatelů
Osoby abstinující od OPL

Cíle
Snižování zdravotních rizik v důsledku
Injekčního užívání drog.
Monitoring a prevence výskytu hepatitid,
HIV/AIDS a pohlavních nemocí, možnost
zahájení včasné léčby.
Pomoc klientům získat, udržet a pokud možno
posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě
(směrem k abstinenci).
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám
uživatelům drog.
Ochrana veřejného zdraví a zvýšení
informovanosti veřejnosti o drogách a
o tématech s nimi souvisejících.
Sběr infekčního materiálu

Principy práce
Respektování individuálních potřeb a svobodné volby
klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita
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TERÉNNÍ PROGRAMY ATK MOST
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Motl Martin
vedoucí programu

tel. č.: 602 219 371
e-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz
TERÉN MOST
Fiala Karel, Francová Lenka,
Nesládek Michal
terénní pracovníci

tel. č.:725 434 742
TERÉN LITVÍNOV, JANOV,
HORNÍ JIŘETÍN, MEZIBOŘÍ.
Pechek Vladimír, Šroub Jan
terénní pracovníci

tel. č.:607 142 710
TERÉN BÍLINA, DUCHCOV,
OSEK, HROB.

ZHODNOCENÍ ROKU 2010
V roce 2010 byly terénními pracovníky v sociálních službách důsledně
naplňovány cíle a poslání programu ATK. Terénní pracovníci v sociálních službách
se ve všech terénech zaměřili na zlepšení informovanosti klientů v otázkách
týkajících se možností terénního programu, které mohou klienti využívat.
Průběžně bylo prováděno testování na infekční přenosné choroby (HIV, HCV,
syfilis). Pro zmírnění rizika především nitrožilního užívání OPL byly klientům
nabízeny a doporučovány alternativní způsoby aplikace – např. alobal k inhalaci
OPL nebo želatinové kapsle určené k perorálnímu užití. Pracovníky terénních
programů byly v rámci primární prevence prováděny přednášky týkající se
rizikového chování – užívání OPL, rizikový sexuální život, infekční přenosné
choroby, poslání a funkce K-CENTRA a terénních programů. Výsledky výměnného
programu byly v celkovém úhrnu ve srovnání s rokem 2009 podobné – nedošlo
ke statisticky významnému propadu ani nárůstu. Na základě sledovaných
statistických ukazatelů lze konstatovat, že drogová scéna v oblastech, ve kterých
je prováděna terénní činnost, je dlouhodobě stabilizovaná.

Holakovská Lenka, DiS.
pracovník v soc. službách
Borek Přemysl, Dupák Tomáš
terénní pracovníci

tel. č.:728 714 053

KONTAKTY
tel. č.: 602 219 371
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: teren@mostknadeji.cz

SÍDLO PROGRAMU
Terénní programy ATK
P. Jilemnického 1929
434 01 Most

Preferované drogy
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Terén Most

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

20 999

20 503

Injekční stříkačky out

20 886

23 323

Kontakty

1 359

1 090

197

170

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

14 047

14 068

Injekční stříkačky out

14 872

15 482

Kontakty

879

705

Klienti

81

117

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

9 404

20 934

Injekční stříkačky out

9 494

20 944

Kontakty

435

515

Klienti

65

75

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

14 540

7 506

Injekční stříkačky out

14 800

7 716

Kontakty

592

420

Klienti

55

48

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

13 249

6 454

Injekční stříkačky out

13 320

7 298

Kontakty

591

588

Klienti

57

82

Klienti

Terén Litvínov

Terén Bílina

Terén Duchcov

Terén Osek

Uživatelé dle pohlaví

VÝHLED NA ROK 2011
Společným cílem pro rok 2011 je zlepšení
informovanosti o nabízených službách a poslání programu
ATK především u laické veřejnosti. Důraz bude kladen na
udržení současné klientské sítě a na její další rozšíření.
Mezi další cíle lze zařadit především rozšíření primární a
sekundární terénní prevence na uživatele marihuany.
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TERÉNNÍ PROGRAMY ATK LIBEREC
ZHODNOCENÍ ROKU 2010
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Jäger Pavel
vedoucí programu, terénní pracovník

tel. č.:606 713 034
e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz

TERÉN JABLONEC NAD NISOU,
FRÝDLANT, HEJNICE,
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM.
Jäger Pavel, Havelková Alena
terénní pracovníci

tel. č.:606 713 034

TERÉN LIBEREC, TURNOV,
SEMILY, HRÁDEK NAD NISOU.
Vyhlídková Kateřina (do 09/2010),
Vendégová Ivona (od 10/20100),
Reichl Jan
terénní pracovníci

Terénní program (TP) pokračoval v roce 2010 v získávání nových klientů i
v prohlubování spolupráce se stávajícími klienty. Pracovníci se dostávali hlouběji
do uzavřené drogové scény navázáním spolupráce s toxikomany pohybujícími se
převážně v bytech, „squatech“ a rekreačních objektech. Také byly objeveny další
lokality s výskytem drogové problematiky – obce v okolí programem již
obsluhovaných měst a městské čtvrti s projevy sociálně vyloučených lokalit. Po
zmapování se pravidelně začalo jezdit do Hrádku nad Nisou. Funkční spolupráce
se rozvíjela i s úřady, lékaři a jinými organizacemi. Řady streetworkerů opustila
jedna pracovnice, nahradila ji nová - studentka adiktologie. Pracovníci programu
začali distribuovat klientům nový HR materiál - brčka ke šňupání, kapsle
k perorální aplikaci a alobal ke kouření, čímž se zároveň dostávali do kontaktu s
neinjekčními uživateli drog. Zároveň se jednalo o reakci na snižující se počty
vyměněných injekčních stříkaček, na které reagoval program i zvýšenou aktivitou
své prezentace na veřejnosti (vkládání letáků do tel. budek, lepení v místech
výskytu inj. materiálu, atd.). Pracovníci zaznamenali první úmrtí klienta, který se
na Semilsku, intoxikovaný metadonem, udusil zvratky. Sledovali jsme výkyvy na
drogové scéně, příliv a odliv klientů v důsledku zatýkání, migrace i abstinence.
Byli jsme u vzestupů a pádů uživatelů drog, motivovali je ke změně a doprovázeli.

tel. č.:728 485 012

KONTAKTY (ostatní)
tel. č.: 606 713 034
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz

SÍDLO PROGRAMU
Terénní programy ATK
Rumunská 5/A
460 01 Liberec

Preferované drogy
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Terén Liberec

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

14012

6629

Injekční stříkačky out

16053

6861

Kontakty

493

761

Klienti

123

151

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

18077

18925

Injekční stříkačky out

19767

19825

Kontakty

544

933

Klienti

135

104

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

2768

1173

Injekční stříkačky out

3277

1477

Kontakty

300

378

Klienti

59

42

Rok 2009

Rok 2010

Injekční stříkačky in

4349

2505

Injekční stříkačky out

5101

2586

Kontakty

472

617

Klienti

67

56

Terén Jablonec

Terén Frýdlantsko

Terén Turnovsko

materiálu, považujeme rozběhnutí programu v lokalitě za
velmi přínosné.
Zde je jasný cíl – šířit informace o nakažlivých
chorobách, bezpečném sexu, bezpečnějších způsobech
aplikace drog. Dále motivovat uživatele k výměně
injekčního materiálu, k aktivnímu řešení svých problémů a
ke zdravějšímu životnímu stylu.
V lokalitách, kde již působíme, chceme proniknout
více na sídliště – do uzavřené drogové scény,
spolupracovat se školami (mapování drogové scény, reakce
na její potřeby, popř. poradenství kantorům nebo domluva
přednášek a besed) a také s technickými službami - sběr
injekčního materiálu (poučení o likvidaci, distribuce
kontejnerů).
V rámci propagace chceme zviditelnit naši činnost
v plátcích místních obecních a městských úřadů. Naší
představou je prezentace našeho programu a aktuality ze
světa drog a závislostí.

VÝHLED NA ROK 2011
V roce 2011 chceme pokračovat v rozšiřování
programu do měst a obcí, kde se pohybují toxikomané,
především intravenózní uživatelé drog s rizikovým
chováním, bez dostatku informací a bez motivace ke
změně. Zejména máme-li informace o sdílení injekčního

Uživatelé dle pohlaví
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476 701 444 - LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

CÍL PROJEKTU

Bc. Venclíčková Jiřina
vedoucí programu

Celkový cíl

2 pracovníci HPP
7 externích pracovníků DPP
konzultant LDT

Vzhledem k charakteru pracoviště, a nutné
anonymitě pracovníků linky, se jména
konzultantů nezveřejňují.

ADRESA ZŘIZOVATELE
Linka duševní tísně
Most k naději o.s.
P. Jilemnického 1929
434 01 Most

KONTAKTY
tel. č.: 476 701 444
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: ldt.most@seznam.cz

Aktivně se snažit zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se
nadále zhoršoval, provést klienta náročnou situací a podpořit účelné řešení
problému.
Uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, propracovat s klientem jeho
budoucnost a je-li to vhodné, nasměrovat ho na další možnosti řešení.

Konkrétní cíl
Navázat s klientem kvalitní kontakt a usnadnit mu komunikaci, popřípadě
mu pomoci s vyjadřováním emocí.
Zmapovat situaci a odhadnout hloubku a intenzitu krizového stavu.
Ohraničit krizový stav a umožnit tak správný odhad problému.
Strukturovat klientovu situaci a vytvářet v ní řád.
Mobilizovat jeho podpůrné struktury.
Hledat alternativy řešení.
Vyjadřovat emoční podporu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služby poskytujeme celé populaci. Jsme tu tedy pro každého, kdo řeší nějaký
problém nebo chce pomoci někomu dalšímu s jeho trápením. Nejčastěji nás
kontaktují osoby v krizi, které mají aktuálně sníženou schopnost vlastními silami
zvládnout v potřebném čase nějakou životní situaci.
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ZHODNOCENÍ ROKU 2010
V roce 2010 prošla Linka duševní tísně několika kontrolami,
např. kontrolou Státního úřadu Inspekce práce, kontrolou Krajského
úřadu Ústí nad Labem. Kvalita naší práce byla hodnocena kladně.
Služby jsme rozšířili o internetové poradenství, ve kterém byl
proškolen celý tým.
Loňský rok byl pro linku rokem zahájení reklamní kampaně,
jejímž cílem bylo zviditelnit službu LDT. Pro zajištění větší pracovní
pohody se nám podařilo zmodernizovat služební místnost LDT.
V roce 2010 jsme ošetřili celkem 5.226 kontaktů. Z toho se
například 1.869 hovorů týkalo vztahové problematiky (rodinná,
manželská, nevěra). 2.735 hovorů ošetřovalo problémy osobní a
existencionální (např.122x se jednalo o sebevražedné úvahy, 89
hovorů se zabývalo nenacházením smyslu života, 1.793x lidé volali
kvůli osamělosti). Pomoc se závažnou problematikou představovalo
také 534 hovorů na téma homosexuální orientace, které se často
dotýkají i rodinných tragédií, osamělosti a ztráty smyslu života.
Řešili jsme problémy sexuálního charakteru (552 hovorů),
zdravotní tématiku (např.obavy z AIDS), hledali jsme s klientem
řešení v sociálních a právních obtížích (1.339 hovorů). Pomáháme
řešit různé formy sociální patologie: např. domácí násilí bylo
tématem hovoru 47x, alkoholismus 29x, znásilnění 52x.
Nemálo našich klientů mělo bohužel zkušenost s tragickou
problematikou CAN, tj. zneužívané, týrané či zanedbávané dítě:
psychické týrání zažilo 119 dětí, 40 bylo týráno tělesně, 121 hovorů
se týkalo sexuálního zneužívání a 1 hovor se věnoval šikaně.

Problematika volajících

Hovory

Problematika vztahová
Partnerská
Manželská
Rodinná
Sousedská
Vrstevnická
Vztahy pracovní
Seznamování
Nevěra
CELKEM:

109
168
1338
27
118
10
85
14
1869

Problematika osobní a existencionální
Problémy se sebou samým
Psychopatologie
Problémy výkonu
Sebevražedné úvahy
Osamělost
Ztráta smyslu života
Úmrtí blízké osoby
CELKEM:

2735
759
44
122
1793
89
49
5591

Problematika sociálně právní
Před-manželská, rozvodová
Vztah rodičů a dětí
Určení otcovství
Péče o seniory
Finanční tíseň
Bytová tíseň
Nezaměstnanost
CELKEM:

33
172
0
119
967
10
38
1339
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VÝHLED NA ROK 2011
Služba Linky duševní tísně, je pro klienty důležitá svou
bezbariérovostí, anonymitou a bezpečným rámcem, což je zřejmě i
jeden z důvodů, proč ji vyhledává tak velký počet klientů. Letošní rok
byl v porovnání s minulými lety výjimečný svou intenzitou
telefonních kontaktů.
Oproti roku 2009, kdy jsme
zaznamenali 4.113 kontaktů, jich
v roce 2010 bylo uskutečněno
5.226, což je rekordní počet
v historii linky! V případě, že
tento vzrůstající trend hovorů
bude pokračovat i v roce 2011,
bude nutné posílit tým Linky
duševní tísně.

Srovnání počtu klientů

Problematika volajících

Hovory

Sexuální problematika
Prostá sex. problematika
Sexuální dysfunkce
Sexuální deviace
Za účelem sex. uspokojení
CELKEM:

39
79
47
5
170

Problematika závislostí
Alkohol
Drogy
Hráčství
Sekty
Poruchy příjmu potravy
Zneužívané a týrané dítě
Domácí násilí
Znásilnění
Delikvence
CELKEM:

29
18
5
0
7
84
47
52
8
250

Syndrom CAN
Psychické týrání
Tělesné týrání
Sex. zneužívání
Zanedbávání
Šikana
CELKEM:

119
40
121
3
1
284

Náhlá nečekaná traumatizující událost

Problematika volajících

Autonehoda
Znásilnění
Přepadení
Úmrtí náhlé, tragické
Ztráta zaměstnání
CELKEM:

14
13
3
2
11
43
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PODPORA PŘIMĚŘENÉHO BYDLENÍ A ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Šlapka Lubomír
koordinátor, mediátor projektu
Motl Martin
vedoucí projektu
tel. č.:602 219 371
e-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz
Šroub Jan, Fiala Karel
terénní pracovníci
tel. č.: 607 142 710,
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: teren@mostknadeji.cz

SÍDLO PROGRAMU
Most k naději, o.s.
Asistent pro terénní kontakt
P. Jilemnického 1929,
434 01, Most

CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby sociálně vyloučené, nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené,
osoby starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou a osoby starší
18 let
Sociálně vyloučené romské komunity
Nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní
Vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu
Bezdomovci
Osoby bez přístřeší, žijící v provizorních podmínkách
Osoby ukončující dlouhodobý pobyt v ústavním zařízení
Osoby žijící ve vyloučených lokalitách ohrožené patologickými jevy a
zneužíváním OPL

CÍL PROGRAMU
Cílem programu bylo poskytnout takové nástroje a informace osobám
ze sociálně vyloučených lokalit (dále jen SVL), které umožní zlepšit resp.
zmírnit jejich stávající situaci v oblasti bydlení a financí a navíc informovat
širokou veřejnost o problémech a způsobech života lidí ze SVL.
Chtěli jsme dosáhnout minimálně zastavení zhoršující se sociální situace
lidí, kteří se rozhodovali, či se již rozhodli vstoupit do do projektu. Cíleně
jsme chtěli těmto lidem pomoci jejich situaci zlepšit tím, že zvýšíme jejich
informovanost, sociální dovednosti a orientaci v oblasti již existujícího
programu Prostupného bydlení, pracovních rekvalifikací, podporovaného
zaměstnání, dluhového poradenství, veřejně prospěšných prací a veřejné
služby formou osobního kontaktu, asistence a mediální kampaně.
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Klienti dle pohlaví
PŮSOBNOST PROGRAMU
Program působil v Litvínově a Janově, konkrétně pak
na ubytovnách UNO, Bílý sloup, Šumná, Vodní, Hotelový
dům a na dalších místech (střed města, vlakové nádraží a
BUS), kde se klienti často pohybují.

Díky naší asistenční službě jsme mohli klientům
prakticky předvést jakým způsobem jednat na úřadech a
v sociálních institucích a díky informačním letákům jsme jim
dávali vodítko k tomu, kam se v případě potřeby obrátit.
(reflexe)
Zprostředkovat služby a aktivity, které jsou lokálně
dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti
nevědí o službě, se nám dařilo především díky mediální a
letákové kampani. V případě, že se klienta tato kampaň
dotkla a on stále nevěděl jak se do služby, či aktivity zapojit,
pomohl mu pracovník zprostředkovat konkrétní službu,
nebo ho v rámci asistence doprovodil na místo, kde se
požadovaná aktivita, nebo služba poskytuje.
Motivovat okolí klienta, obyvatel SVL k řešení jejich
problémů se pracovníci snažili zejména pomocí motivačních
rozhovorů a také pomocí již ošetřených klientů, kteří mohli
ukázat praktickou stránku pozitivní změny, což fungovalo na
nerozhodné a nedůvěřivé klienty velmi dobře.
(Odkazování na dobrou praxi)

ZHODNOCENÍ ROKU 2010
Zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility
konkrétních klientů se nám díky mediaci a asistenční službě
u klientů podařilo v rámci možností posunout tak, aby
námi ošetření klienti byli schopní v případě potřeby
samostatně vyhledat pomoc anebo, byli schopni obrátit se
na kvalifikovanou organizaci v místě bydliště resp. v místě
pohybu, která jim takovou pomoc může zprostředkovat.
(aktivace)

Bytová situace klientů
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V Litvínově je migrace a propojenost osob ze SVL
poměrně
velkým zdrojem pro předávání kriminogenních a
dalších negativních návyků. Migrace samotná, je mimo jiné
způsobena tím, že cena ubytování v Litvínově je stále vyšší a
obyvatelé SVL často nejsou schopni platit nájem.
Pro srovnání - cena bydlení v Mostě v družstevním
bytě 2+1 včetně poplatků za energie se pohybovala v roce
2010 kolem 5000 Kč. Oproti tomu průměrná cena bytu 0+1
na ubytovně v Litvínově se pohybovala kolem 4500 Kč (1
osoba).

Druh zaměstnání klientů
Program přesáhl i do primární sféry v rámci prevence
sociálního vyloučení a chudoby: V listopadu a prosinci
proběhli na ZŠ v Janově tři besedy se žáky 9. tříd na téma
bezdomovectví, chudoba a předluženost, které se setkali
s velkým ohlasem nejen u žáků, ale i u kantorů.
Tyto témata jsou i mladým obyvatelům Janova velmi
blízké a proto se do diskuze pokaždé zapojili téměř všichni
účastníci. Na základě této zkušenosti, se předběžně
dohodla další spolupráce mezi MONA o. s., a ZŠ Janov.

Situace v Litvínově je v současnosti taková, že kapacita
sociálního ubytování absolutně nestačí pojmout množství
lidí, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím. Tyto osoby pak
využívají i další regiony v Ústeckém kraji a neustále střídají
místo pobytu.

Realizace projektu: od 1. 6. 2010 do 31.12 2010 v Litvínově.
Pracovní doba: PO, ST, PA - 2 hodiny denně.
Osloveno osob: 228
Celková doba realizace projektu: 7 měsíců.
Celkové náklady na realizaci projektu: 300 000 Kč

Projekt byl realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován
Evropským společenstvím, v rámci realizace Evropského roku 2010 boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V LIBERECKÉM KRAJI
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Šlapka Lubomír
koordinátor, mediátor projektu
PhDr. Jandová Dagmar, Mgr. Šíp Jan
intervize, supervize projektu

CELKOVÝ NÁZEV PROJEKTU
Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučené: Služby sociální prevence v Libereckém kraji.

Holakovská Lenka, DiS.
pracovník v soc. službách (DPP)

CÍL PROJEKTU

Motl Martin
vedoucí programu
tel. č.: 602 219 371
e-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz

Cílem projektu je zabránění sociálnímu vyloučení u osob, jimž tento stav
hrozí, z jakéhokoliv somato-psycho-sociálního důvodu a práce s lidmi již
sociálně exkludovanými při pomoci v návratu zpět do společnosti.

TERÉN ČESKÁ LÍPA
Pohlodko Marek, Sedlák Zdeněk
terénní pracovníci
tel. č.: 725 457 257
e-mail: ip1.cl@seznam.cz

TERÉN LIBEREC
Jirošová Šárka, Bc. Pech Pavel
terénní pracovníci

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18. let do 64. let, etnické menšiny,
imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti,
osoby bez přístřeší, komerčně zneužívané, v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti.

tel.: 725 457 258
e-mail: ip1.liberec@seznam.cz

TERÉN JABLONEC NAD NISOU
Altová Klára, Bc. Jiroudková Tereza
terénní pracovníci

tel.: 725 457 258
e-mail: ip1.jablonec@seznam.cz

SÍDLO PROGRAMU
Terénní programy IP1 – Liberecký kraj
P. Jilemnického 1929
434 01 Most

ZHODNOCENÍ ROKU 2010
Projekt je realizován od září roku 2010 konec realizace je stanoven na 30.
listopad roku 2012. Výstupní hodnotou k datu ukončení realizace je 1650
podpořených osob. Úvodní realizace projektu byla rozdělena do tří etap.
V první etapě (září) byl zaváděn program v České Lípě a j spádových obcích,
druhá etapa (říjen) se věnovala realizaci v Liberci a okolních obcích, třetí etapa
(listopad) realizovala službu v Jablonci nad Nisou a okolí.
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Každá etapa v sobě zahrnovala zajištění technického
zázemí a vybavení pro realizační dvojici TP,výběrové řízení
pro nové pracovníky, jejich orientaci v organizaci, zácvik a
implementaci osvědčených metod a pravidel pro práci v SVL.
Byla vytvořena infrastruktura pro kontrolu práce pracovníků
s klienty, komunikace mezi oddělenými územními pracovišti,
způsob vedení, metodické podpory a kontroly, supervize a
publicity. V Listopadu a prosinci již program zajišťoval
sociální prevenci cílové skupině v potřebné míře.
Mezi základní poskytované služby řadíme:
Informační servis
krátkodobé i dlouhodobé sociální poradenství
osobní asistenci
osobní i telefonickou krizovou intervenci
základní zdravotní ošetření
pomoc při zajištění jiné odborné péče či služby.
Tyto služby jsou poskytovány na základě vyhledání
klienta v dané lokalitě, díky jeho vlastnímu kontaktu
s pracovníky či na doporučení úřadu apod.
Poskytované služby se zatím jeví jako dostatečné,
terénní pracovníci jsou schopni plně pokrýt poptávku
klientely v daných městech.

Klienti dle pohlaví
VÝHLED NA ROK 2011
Jedním z cílů v roce 2011 je rozšířit působnost
programu do přilehlých obcí v jednotlivých okresech a
rozvoj spolupráce s úřady a institucemi místních
samospráv. Dalším z cílů je například dokončení
monitoringů obcí a měst v dotčených okresech. Tím se nám
otevře komplexní pohled na situaci v oblastech sociálního
vyloučení, což umožní pracovníkům programu efektivně
pokrývat poptávku po službách sociální prevence.

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji"
Sociální prevence v Libereckém kraji č. OLP - 1652/2010 v realizovaných v letech 1. 9. 2010 - 30.1 1. 2012
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SEMILSKO
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Lubomír Šlapka
koordinátor projektu

CELKOVÝ NÁZEV PROJEKTU

Bc. Schovánková Lucie
vedoucí programu, sociální pracovník
(od 04/2010)

Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučené: Služby sociální prevence - Turnov, Semily, Jilemnice.

Bc. Musilová Jana, DiS.
terénní pracovník, zdravotní sestra
(od 04/2010)

CÍL PROJEKTU

Bc. Simeth Jiří
terénní pracovník (od 04/2010)

Cílem projektu je zabránění sociálnímu vyloučení u osob, jimž tento stav
hrozí, z jakéhokoliv somato-psycho-sociálního důvodu a práce s lidmi již
sociálně exkludovanými při pomoci v návratu zpět do společnosti.

Jäger Pavel
mediálec projektu (od 04/2010)
vedoucí programu (do 04/2010)

CÍLOVÁ SKUPINA

Reichl Jan
terénní pracovník (do 03/2010)

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18. let do 64. let, etnické menšiny,
imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti,
osoby bez přístřeší, komerčně zneužívané, v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti.

Havelková Alena, DiS.
terénní pracovník (do 03/2010)

ZHODNOCENÍ ROKU 2010

Vyhlídková Kateřina
terénní pracovník (do 03/2010)

SÍDLO PROGRAMU
Terénní programy IP1 - Semilsko
Rumunská 5/A
460 01 Liberec

KONTAKTY

Rok 2010 je prvním celým rokem, během kterého projekt působil. V úvodu
roku bylo tedy nutné ustálení služby, zmapování jednotlivých měst, ve kterých
působí terénní pracovníci, což bylo trochu ztíženo i faktem, že se v dubnu 2010
kompletně vyměnil tým. Protože je podmínkou realizace projektu plnění
indikátoru podpořených osob, bylo také důležité toto sledovat a zjistit, je-li tým
schopný jej naplňovat. V tomto směru byla výkonnost týmu vyšší než 135 %.

tel. č.: 482 713 002, 775 624 246
e-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz
web: www.mostknadeji.eu
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Mezi základní poskytované služby řadíme
informační servis, krátkodobé i dlouhodobé sociální
poradenství, osobní asistenci, osobní i telefonickou
krizovou intervenci, základní zdravotní ošetření a pomoc
při zajištění jiné odborné péče či služby. Tyto jsou
poskytovány na základě vyhledání klienta v dané
lokalitě, díky jeho vlastnímu kontaktu s pracovníky či na
doporučení úřadu apod.
Poskytované služby se jeví jako dostatečné, terénní
pracovníci jsou schopni plně pokrýt poptávku klientely
v daných městech.

Klienti dle pohlaví

VÝHLED NA ROK 2011
Prioritou číslo jedna je v roce 2011 udržet služby se
stávající kvalitě a v minimálně stávající spolupráci
s úřady měst. Rozšířit bychom chtěli povědomí o službě
v širší veřejnosti a proniknout více do lokality Kolonka
v Semilech. Dále bychom chtěli více zmapovat okolí
těchto měst a jim blízké obce

Počet podpořených osob: 53
Vyplývá nám, že průměrný klient je muž, okolo 45 let,
vyučen, dlouhodobě bez zaměstnání, má více či méně
problémy s alkoholem, povětšinou není ženatý, ale má
partnerku, se širší rodinnou se nestýká.

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji"
Sociální prevence, část D - Semilsko č. OLP/2123/2009 realizovaného v období 1. 10. 2009 - 30. 11. 2012
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EKONOMICKÁ ČÁST
A.

Roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených

1. Roční účetní závěrka obsahující úředně ověřenou „Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12.
2010“ včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2010 je přílohou této části výroční
zprávy.
2. Zhodnocení základních údajů ze závěrky k 31. 12. 2010 je obsahem výše uvedené „Přílohy k účetní závěrce“.
B. Přehled

o peněžních příjmech a výdajích

Naše občanské sdruţení účtuje v podvojném účetnictví o nákladech a výnosech, proto je tento
bod bezpředmětný.
C.

Přehled rozsahu výnosů členěných dle zdrojů
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Státní rozpočet
Komunitní plán
Krajský úřad Ústí nad Labem
Krajský úřad Liberec
Města Most, Litvínov, Bílina, Osek, Louny, Liberec,
Jablonec nad Nisou, Frýdlandt, Vratislavice, Višňová,
Turnov,Česká Lípa, Skalice, Dubá, Cvikov aj.
Podniky, fyzické osoby a ost. Organizace
Trţby z prodeje sluţeb a ostatní
Podpořená prac. místa
ESF
Kurzové zisky
členské příspěvky
VÝNOSY CELKEM

7 055 800,00 Kč
800 000,00 Kč
440 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

1 680 510,00 Kč
98 878,00 Kč
968 133,00 Kč
367 564,00 Kč
1 739 119,00 Kč
0,00 Kč
800,00 Kč
14 150 804,00 Kč

Podrobnější členění všech příspěvků je uvedeno v „Příloze k účetní závěrce“.
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D. Stav a pohyb majetku a závazků organizace v r. 2010

1. Stav a pohyb dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Kč)
Název položky

Stav k 1. 1. 2010

nehmot.maj.-softw.
hmot.maj.-stavby
hmot.maj.-pozemek
hmot.maj.-DDHM
oprávky celkem
dlouhodobý majetek
CELKEM
(rozvaha ř. 1)

Obrat (MD)

Obrat (D)

Stav k 31. 12. 2010

17 545,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
778 765,70 Kč
-742 826,20 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-75 721,90 Kč
-10 633,00 Kč

17 545,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
703 043,80 Kč
-677 737,30 Kč

53 485,00 Kč

0,00 Kč

-86 354,90 Kč

42 852,00 Kč

2. Stav a pohyb pohledávek (Kč)
Název položky

Stav k 1. 1. 2010

za odběrateli (včetně záloh)
ostatní pohledávky
pohledávky CELKEM
(rozvaha ř. 52)

390 340,00 Kč
978,00 Kč
391 318,00 Kč

Obrat (MD)
265 230,00 Kč
193 986,00 Kč
459 216,00 Kč

Obrat (D)
124 686,00 Kč
185 050,00 Kč
309 736,00 Kč

Stav k 31. 12. 2010
530 884,00 Kč
9 914,00 Kč
540 798,00 Kč

3. Stav a pohyb krátkodobého finančního majetku (Kč)
Název položky
fin.maj.-bank.účty
fin.maj.-pokladna
krátkodobý finanční majetek
CELKEM
(rozvaha ř. 72)

Stav k 1. 1. 2010

Obrat (MD)

Obrat (D)

Stav k 31. 12. 2010

301 556,02 Kč
49 973,39 Kč

14 613 501,40 Kč
715 516,00 Kč

14 343 106,90 Kč
712 756,21 Kč

571 950,52 Kč
52 733,18 Kč

351 529,41 Kč

15 329 017,40 Kč

15 055 863,11 Kč

624 683,70 Kč
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4. Stav a pohyb krátkodobých závazků (Kč)
Název položky

Stav k 1. 1. 2010

k dodavatelům
k zaměstnancům
k institucím SZP
k finančnímu úřadu
dohadné účty pasívní
vratka dotace do st.rozp.
krátkodobé závazky
CELKEM
(rozvaha ř. 106)

Obrat (MD)

Obrat (D)

Stav k 31. 12. 2010

66 837,67 Kč
1 204,00 Kč
245 331,00 Kč
67 059,00 Kč
365 740,00 Kč
0,00 Kč

3 223 283,53 Kč
7 218 049,00 Kč
2 975 659,00 Kč
629 466,00 Kč
365 740,00 Kč
0,00 Kč

3 207 080,45 Kč
7 221 591,00 Kč
3 076 341,00 Kč
649 086,00 Kč
474 240,00 Kč
0,00 Kč

50 634,59 Kč
4 746,00 Kč
346 013,00 Kč
86 679,00 Kč
474 240,00 Kč
0,00 Kč

746 171,67 Kč

14 412 197,53 Kč

14 628 338,45 Kč

962 312,59 Kč

E. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost
(spr.) organizace

Členění nákladů zvlášť na hlavní činnost (tj. na sociální sluţby) a zvlášť na hospodářskou
činnost (tj. vlastní) je podrobně uvedeno ve „Výkazu zisku a ztráty“.

Podíl správních nákladů na nákladech celkem činí 15,51 %.
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PODĚKOVÁNÍ
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Hlavní donátoři:
Úřad vlády ČR - Rada pro
koordinaci protidrogové
politiky
MPSV ČR
Evropský sociální fond - IP1
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Magistrát města Mostu
Magistrát města Liberce
Mikroregiony:
Frýdlantsko
Český Ráj
Tábor
Jizera
Podkozákovsko

Města:
Most
Liberec
Litvínov
Bílina
Osek
Louny
Jablonec nad Nisou
Turnov
Semily
Frýdlant v Čechách
Vratislavice nad Nisou
Český Dub
Hrádek nad Nisou
Osečná
Česká Lípa
Nový Bor
Mimoň

Doksy
Stráţ pod Ralskem
Jablonné v Podještědí
Zákupy
Cvikov
Dubá
Obce:
Bulovka
Noviny pod Ralskem
Skalice u Č. Lípy
Mařenice
Radvanec
Horní Police
Velenice
Ralsko a další…

Ostatní, sponzoři:
United Energy, a.s.
Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova, a.s.
Severočeské doly, a.s.
Speciální stavby Most, s.r.o.
C and A,
Celní úřad
První Mostecká, a.s.
Česká Rafinérská, a.s.
Potravinová banka Praha,
o.s. JEŢEK SOFTWARE,
s.r.o
Časopis AMB
a další…

Za naší prací stojí konkrétní lidé
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Výroční zpráva Most k naději, o. s. 2010
V Mostě dne 29. 8. 2011

Kompletace: Jan Lukeš

Schválil: Lubomír Šlapka, statutární zástupce a výkonný ředitel MONA, o. s.

MOST K NADĚJI, o. s., Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R, IČO: 63125137

