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Nejste na to sami.
Jsme tu pro vás.
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Jsme sehraný tým.
Týmová setkání
pořádáme dvakrát ročně.

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
v některých našich službách se zabýváme pomocí a podporou pro lidi se závislostí. Závislost je onemocnění mající
své projevy, průběh a zákonitosti. My se snažíme lidem, kteří
se se závislostí potýkají a chtějí ji řešit, dávat podporu a informace, aby se od závislosti (na návykových látkách, herních automatech či virtuální realitě,
atd.) mohli přesunout k nezávislosti a žít tak plnohodnotný život. Přesun od závislosti
k „závislosti“ na zdravých mezilidských vztazích, smysluplně vyplněném volném čase
či dovednosti otevřeně a dobře mluvit s okolím o svých potřebách je dlouhodobý a náročný proces.
Jako organizace jsme také závislí na mnoha okolnostech. Jsme závislí na tom, jak nám
každoročně vyjdou dotace a zda budeme mít peníze na naši činnost. Jsme závislí na tom,
abychom měli stabilní tým spokojených pracovníků, kteří budou kvalitně pracovat s klienty. Jsme závislí na tom, aby nás veřejnost vnímala jako organizaci, která je dlouhodobě
fungující, užitečná a pomáhá lidem žít s pocitem, že na náročné životní situace nejsou
sami. Jsme závislí také na našich donátorech a podporovatelích, díky kterým můžeme
financovat naše projekty. Jsme závislí na našich dobrovolnících, kteří bez nároku na odměnu pomáhají tam, kde je to třeba. Jsme závislí i na našich členech výboru spolku, bez
nichž by se nám pracovalo mnohem obtížněji.
Děkujeme všem těm, kteří nám pomáhají v naší práci a tím nás podporují ve větší
nezávislosti a růstu!
Přeji nám všem co nejlepší rok 2019 a ať jsme co nejméně závislí na okolnostech, které
nemůžeme měnit.
				
				

Na své cestě k nezávislosti si klienti chráněného
bydlení ukazovali, jak zdravě vařit, stravovat se
pravidelně a dávat svému životu řád.

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová,
ředitelka P-centra, spolku
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Doléčovací centrum
„Není větší chyby než přestat zkoušet.“
Johann Wolfgang Goethe

Lidé, kteří v sobě najdou odvahu bojovat s vlastní
závislostí, často čelí nejtěžším životním zkouškám
až při návratu z léčebny. Nemají kam jít, chybí jim
prostředky na první nájem. Profesní životopis hyzdí
několikaletá proluka nebo nedokončená škola. Odhodlání k abstinenci ztěžují dluhy či podlomené zdraví. Doléčovací
program pomáhá překlenout a zmírnit tvrdý vstup do nového života. Pomáhá klientům
uplatnit v reálném světě vše, co se naučili v léčbě. Pomáhá držet kurz a setrvat v abstinenci. Pomáhá plánovat a uskutečňovat své cíle. Pomáhá získat zpátky svůj život, mít ho
pevně a vědomě ve svých rukou. Doléčovací program v délce 6 nebo 8 měsíců zahrnuje
práci s jednotlivcem (individuální terapie, systematická sociální práce), i práci skupinovou (tematické, dynamické, hodnoticí a socioterapeutické skupiny). Klienti Doléčovacího programu také mohou využít služby Chráněného bydlení. Dobrovolnou součástí
programu jsou také neformální setkávání, ženské a mužské skupiny, párová či rodinná
terapie.

Rok 2018 v číslech

Díky chráněnému bydlení jsem
se naučil vycházet s lidmi a řešit
problémy všedního života
racionálním způsobem. Mohl jsem
si zažít rizikové situace bezpečněji.
Doléčovací centrum P-centra
zachránilo můj život a pomohlo
dalšímu životu na svět. Stal jsem se
otcem a již 4. rok abstinuji. Bez vás
bych to nikdy nedokázal.
Klient Doléčovacího centra
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86,9
80,8
77
21
31
19
12
11
300
536
11
15
1832
2
1

% vytíženost doléčovacího programu
% obložnost chráněných bytů
jednání se zájemci o službu
nových nástupů do programu
klientů celkem
mužů a
žen v programu
klientů, kteří řádně ukončili doléčování
hodin skupinové klientské práce
hodin individuální terapie
hodin krizové intervence
nočních kontrol
vypitých šálků kávy
týmové výjezdy
dopravní nehoda se šťastným koncem
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Kvůli jaké závislosti se u nás klienti doléčovali
Opiáty
13 %

Alkohol
26 %

V roce 2018 jsme v programu pracovali
na seberozvoji...

Stimulanty
(pervitin apod.)
61 %

Jirka Klimeš, terapeut:
„A co mám jako říkat?“
„Zkus to doléčování zhodnotit vlastními slovy. Můžeš přečíst cíle ve svém kontraktu a říct, co se povedlo a co ne.“
„Tak já všem přečtu kontrakt – to mám na pět minut. Jak to
musí být dlouhý?“
Asi takhle se mě obvykle táže klient před svou závěrečnou skupinou. Cítí se nejistý, chce
mít tu ceremonii co nejrychleji z krku. Já, jako klientův garant, tedy jeho klíčový pracovník,
zrcadlím jeho obavy, pomáhám mu se strukturou, oceňuji jeho silné stránky. A přitom se
usmívám. Ze zkušenosti totiž vím, že už za chvíli se obavy v jeho očích promění v hrdost,
a že bude mluvit jako kniha: uznale, upřímně, vtipně i dojemně, a že my terapeuti budeme
účastně pokyvovat hlavami a že i ostatní klienti sedící v kruhu mu budou naslouchat, budou mu tu chvíli ze srdce přát a možná i tiše závidět, budou ho obdivovat a představovat
si sami sebe na jeho místě a říkat si, jestli i oni dovedou jednou takhle mluvit, až budou
absolventy, budou mít vlastní práci a vlastní bydlení a pár bezpečných přátel a třeba zálibu,
která bude zdrojem jejich radosti.

Tým Doléčovacího centra
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – ředitelka, terapeutka
Mgr. Edmund Wittmann – vedoucí Doléčovacího centra, terapeut
Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D. – zástupkyně vedoucího, terapeutka
Mgr. Renata Jakubcová – sociální pracovnice
Mgr. Petr Šeda – sociální pracovník
Bc. Jiří Klimeš – terapeut
Bc. Marcel Skýba – sociální pracovník
Radka Chromková – pracovnice prvního kontaktu
Michal Holubec – pracovník prvního kontaktu
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na společných malých radostech...

…i na zdolávání nejrůznějších překážek.
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Poradna pro alkoholové
a jiné závislosti
„Změny nastanou teprve tehdy,
když uděláme něco,
co je proti všemu, úplně proti všemu,
na co jsme zvyklí.“
Paulo Coelho

Nabízíme poradenství lidem ohroženým návykovým chováním a také ambulantní léčebný program pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo hazardních hrách. Navštívit
nás mohou i rodinní příslušníci a partneři, kteří se setkávají s návykovým chováním
u svých blízkých. Kontaktovat nás mohou také ti, kteří se již dříve léčili a potřebují další
podporu. Vše poskytujeme bezplatně a zároveň je možné zůstat v anonymitě. Mezi naše
hlavní aktivity patří individuální poradenství a terapie, případně párové a rodinné poradenství, orientační testování na užívání návykových látek, krizová intervence, sociální
práce, zprostředkování kontaktu na další odbornou pomoc (pobytová léčba, dluhové
poradenství, právní služby a další).

Rok 2018 v číslech
212
1807
144
34
1161
357

klientů
hodin individuální terapie
hodin sociální práce		
setkání rodinné a párové terapie (90 min)
uskutečněných kontaktů po telefonu a e-mailu
uskutečněných toxi a alko testů

V P-centru jsem získala hodně silnou víru,
že svůj problém závislosti úspěšně zvládnu.
Je to jistě ještě dlouhá cesta, ale s takovou terapií,
na kterou se člověk těší, jsem velmi optimistická. Chci
poděkovat P-centru za jeho chvályhodnou činnost
v pomoci lidem postiženým závislostmi, zvláště
za odborný přístup k řešení problémů jiných lidí
a schopnost jim dát víru, že všechno dobře dopadne.
Klientka poradny
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Počty klientů dle typu návykové látky (či problému) za rok 2018
Gambling: 11

THC: 9

Opiáty: 4

Benzodiazepiny: 1
Těkavé látky: 1

Stimulanty: 86

Nespecifikováno: 19
Rodinný
příslušník: 22

Alkohol: 59

Michaela Schaferová, terapeutka:
S každým klientem pro mě začíná nová práce na cestě
ke změně. Kus této cesty už člověk ušel sám, už tím, že se
do poradny „dokopal“ a přichází do P-centra s velkou důvěrou, že mu pomůžeme v obtížné situaci. Terapie zde začíná
budováním vztahu a hledáním, co se dá reálně a aktuálně změnit k lepšímu. To se u každého liší, někdo potřebuje více empatické
podpory, jiný zas jen utřídit myšlenky díky pohledu nestranné terapeutky. Vzpomenu-li
si na dlouhodobé klienty, i zpětně mě těší, jakou sílu v sobě dokázali najít. Neustále mě
překvapuje a těší, jak lidé z různých poměrů, chudí i bohatí, na okraji i na výsluní, pokorní
i zpupní, takoví, do kterých byste to nikdy neřekli, i ti, kteří na první pohled trpí, nakonec
odchází s nadějí, že na všechny své trable nejsou sami.

Tým Poradny
PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. – vedoucí poradny, terapeut
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra, terapeutka
Mgr. Michaela Schaferová – terapeutka
Mgr. Markéta Rodryčová – terapeutka
Bc. Marcel Skýba – sociální pracovník, terapeut
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. – terapeut
Radka Chromková a Michal Holubec – pracovníci prvního kontaktu, příjem klientů
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Davča je můj vnuk. Dcera se o něj
nemohla starat, přítel ji bil. Bereme ho ale
jako syna, je náš. Z toho, čím si prošel, má
ADHD a sebepoškozuje se. Na P-centrum
jsem se obrátila, protože jsem nevěděla,
co mám dělat, jak zvládnout jeho špatné
dny a jak s ním komunikovat, aby mě
vnímal. Pak má dny dobré a to je naše
zlatíčko a všechno nám vynahrazuje.
Davidova babička

Rodinné centrum U Mloka
„Kdo nikdy nebyl dítětem,
nemůže být ani dospělým.“
Charlie Chaplin

Nabízíme podporu rodičům při výchově jejich
dětí a pomoc rodině ve vzájemné komunikaci a při
potížích ve škole. Rodinnými mediacemi pomáháme
rodinám v krizi doprovázející rozpad rodiny vyjasnit si
a naplánovat způsob péče o děti, otázky výživného, zlepšení narušených vztahů a komunikace. Děti zasažené rozpadem rodiny mají příležitost participovat na rozhodovacích
procesech v situacích, které se jich bezprostředně týkají, stejně jako se přímo zapojit
do mediace. Poskytujeme vzdělávání pěstounům, kteří dlouhodobě pečují o děti. Realizujeme dobrovolnický program Doučování. Zde se dobrovolníci setkávají s dětmi
ve věku 6–15 let, které to mají v životě o něco těžší. Vítáme zájemce o dobrovolnictví.

Pomoc ve výchově a vzdělávání
58
68
70
1171
72
147
19
19
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rodin
dětí
rodičů
hodin přímé práce, které zahrnují spolupráci v rodině, konzultaci v rodinném
centru, společnou návštěvu např. školy apod.
socioterapeutických klubů (dvouhodinových), na které chodilo 17 dětí
schůzek doučování
dobrovolníků
na doučování
dětí v programu
doučování
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Petra Chromková, terapeutka:
Spolupráce s Péťou začala jednou návštěvou jeho maminky
tady u nás v P-centru, přišla celá zhroucená: „Péťa sedí v poslední lavici a v žákovské má každý týden poznámku kvůli
chování, vykřikování ve vyučování a neplnění úkolů. Vůbec
nevím, co si s ním počít, vůbec mě neposlouchá, na všechno reaguje podrážděně. Žiju s ním sama a teď navíc lítám
do dvou prací zároveň.“
Péťa dokonce propadal ze tří předmětů a ukázalo se, že si
nedokáže najít žádné kamarády. Teď po půl roce spolupráce má
nejhorší známky trojky, chodí k nám do klubu, kde si našel první kamarády, a i ve škole ho už spolužáci víc berou. Ono to vypadá, že největší kus práce na sobě
udělal Péťa, ale není tomu tak. Nejvíc věcí se změnilo, protože na sobě velmi zapracovala
máma. Naučila se Petra chválit a povzbuzovat a dokázala nastavit a udržet systém učení.
Oběma se jim ulevilo. Mám z nich radost.

Tým Rodinného centra – pomoc ve výchově a vzdělávání
Mgr. Bc. Jiřina Pončová – vedoucí RCUM, sociální pracovník, terapeut
Bc. Petra Chromková – sociální pracovník, terapeut
Mgr. Ondřej Toth – psycholog, terapeut, vedoucí klubů mladších dětí
Mgr. Bc. Kristýna Bajerová – terapeut, vedoucí klubů starších dětí, koordinátorka
dobrovolníků
PhDr. Martina Fülepová – psycholog, terapeut, vedoucí klubů starších dětí
Mgr. Simona Bayerová – pedagogické poradenství, metodik dobrovolníků
Bc. Pavlína Očadlíková – koordinátorka dobrovolníků
Tereza Chobotská, Tomáš Lakota, Ondřej Filipi – pracovníci klubů pro děti

Mediační centrum Olomouc
119
137
92
827
136
2421

rodin
mediačních setkání v délce 3–4 hodiny
uzavřených písemných dohod mezi rodiči
osobních sociálně-právních konzultací s rodiči
konzultací s dítětem
kontaktů s klienty (e-mail, telefon apod.)

Lenka Poláková, vedoucí mediačního centra, mediátorka:
V Mediačním centru nám jde o to, co nejvíce ochránit děti
před důsledky rozpadu rodiny.
Nastavením pravidel, která vyhovují nejen oběma rodičům,
ale také dětem. Jejich hlas je tady slyšet. Ony mají rády oba rodiče
a je pro ně často těžké říct, jak by to vlastně chtěly.
Mají třeba strach, že to, co si myslí a jak by to chtěly,
se jednoho z rodičů dotkne a že ho zraní.
Lucie Mielewczyková, sociální pracovnice:
Pro Adélku a Marka, kteří zůstali bydlet s mámou, bylo hodně
důležité, aby se mohli stýkat i se svým tátou. Často viděli rodiče, jak se hádají o tom, kdo a kdy si děti převezme, jak se s nimi
má táta učit nebo kdo co za děti zaplatí. Obě děti z toho byly vystresované, zakřiknuté a obě využily možnost zúčastnit se mediace
spolu s rodiči. Tam měly prostor ptát se na spoustu pro ně důležitých
věcí a probrat, co je trápí. Já jako sociální pracovnice jsem tu jako podpora
dítěte a vystupuji v jeho zájmu. Třeba, když se Adélka obávala mamce na společné mediaci
říct, že by si opravdu přála být stejný čas s tátou, jako s ní. Maminka se přitom striktně
stavila proti střídavé péči. Tak jsme se dohodly, že to Adélka napíše na papír, ale před všemi
to přednesu já. Stejně tak, že mamce sdělím, že se jí to bála říct, protože ví, že by z toho byla
máma smutná. Děti viděly, jak se rodiče při mediaci domluvili na řešení, měly možnost se
zapojit do rozhodování o nastavení nejen kontaktů s oběma rodiči, kdy došlo k nastavení
střídavé péče, ale i dalšího fungování. Celá situace kolem dětí se výrazně zklidnila.

Tým rodinných mediací
PhDr. Lenka Poláková – vedoucí mediačního programu, psycholog, mediátorka
Bc. Lucie Mielewczyková, Dis. – sociální pracovník
Soňa Kleščová – sociální pracovník
Mediátoři – Mgr. Eva Zakouřilová, Mgr. Hana Kroupová, Mgr. Ondřej Toth,
Mgr. Stanislav Turek, Mgr. Petr Dvořák, Mgr. Robin Brzobohatý
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Centrum primární prevence
„Děti potřebují spíš vzory než kritiku.“
Joseph Joubert

Žákům základních a středních škol poskytujeme
dlouhodobé a komplexní programy primární prevence. S pomocí reflektovaných prožitkových technik a partnerského rozhovoru pozitivně působíme na postoje dětí a pomáháme jim lépe se orientovat v sociálním prostředí, rozpoznávat možná rizika a umět
si říct o pomoc. Snažíme se děti vést ke kritickému myšlení, k uvědomění si vztahu rizikového chování a životního stylu člověka. V rámci odborných konzultací a vzdělávacích
programů předáváme zkušenosti pedagogům.

Rok 2018 v číslech
62
104
393
3077
12
6
8
2

programů všeobecné primární prevence, (tj. 1195 žáků)
programů selektivní primární prevence, (tj. 1882 žáků)
hodin v rámci indikované primární prevence
žáků – účastníků programů
besed s bývalými uživateli návykových látek
seminářů primární prevence
akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky
semestry Studia pro prevenci sociálně patologických jevů

Nejlepší prevencí šikany
jsou dobré vztahy ve třídě.
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Karina Langová, lektorka primární prevence:
„Každý den se setkávám s novými dětmi, což tvoří každý
program něčím jiný a originální. Každý den s žáky hledáme
nové cesty, kterými nalézáme způsoby, jak spolu lépe spolupracovat a tvořit lepší společnost. My děti interaktivně vedeme
k objevování sebe samých a ony nám zato ukazují nové pohledy
na svět a společnost. Tato pestrost a oboustranná inspirace mě na mé práci
baví. Každý den kličkuji mezi slovy tak, aby všichni odcházeli jako vítězové. Místo medailí
dostanou na cestu pocit, že se problémy dají řešit. Naším prostředkem přitom nejsou jen
slova, ale taky zážitky.“

Tým Centra primární prevence
Mgr. Markéta Rodryčová – vedoucí CPP
Bc. Tereza Chobotská
Bc. Eva Červenková
PhDr. Ondřej Skopal, PhD.
Mgr. Mgr. Romana Malíková
Mgr. Dominika Jančíková
Mgr. Bc. Jitka Škarohlídová
Externí lektoři:
Mgr. Marcela Bucháčková
Bc. Kateřina Brychová
Mgr. Tereza Houšková
Bc. Lucie Poková
Bc. Jiří Klimeš
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Galerie U Mloka
„Genius Mloci v Olomóci“

Galerii chápeme jako prostor pro kritické konfrontace místní a mezinárodní umělecké scény.
Více než dvacet let dáváme šanci mladým umělcům, studentům a absolventům z uměleckých škol
z celé České republiky i ze zahraničí. Snažíme se poukázat na zodpovědnost a toleranci ke svému okolí. Výstavy mají přesah do sociální sféry
a veřejného prostoru, umění, které provokuje a nutí k zamyšlení, akci, reakci. Nabízíme
praxi mladým kurátorům.

Výstavy
7. únor—28. březen MACH LUKÁŠ
10. duben—26. duben TOM HRUBÝ
9. květen—31. květen RADEK NONECK
12. červen—28. červen ONDŘEJ VRBÍK - IN ARTE VOLUPTAS
1. červenec—10. září GALERIJNÍ PRÁZDNINY
11. září—27. září ŽIVOTNÍ ŠANCE
6. listopad—29. listopad PŘIROZENOST
6. prosinec—20. prosinec SCREENSAVERGALLERY: NELIDSKÉ UMĚNÍ

Přehled doprovodných akcí 2018
14. duben ENGLISH STORY TIME
19. duben JARNÍ VÍTR VE SKŘÍNI
25. duben VEGANSKÁ VEČEŘE
17. květen JAM U MLOKA
18. květen OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ NOC
14. červen JAM U MLOKA
4. říjen KONCERT JAKUBA ČERMÁKA PROTI PALMOVÉMU OLEJI
19. prosinec VÁNOČNÍ VEGANSKÁ VEČEŘE

Galerijní tým
Nikola Orlitová – kurátorka a vedoucí galerie
Eva Červenková – kurátorka a galeristka (na mateřské dovolené)
20
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Ekonomicko-provozní tým

Tady vznikají nejlepší
nápady – ředitelské porady
v kuchyňce a na stojáka

„In mediās rēs.“

Pracovní tým

Doktor František Koukolík věnoval P-centru
přednášku.

PhDr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra
Mgr. Veronika Jurečková – výkonná ředitelka
Mgr. Ivana Bauerová – ekonomická manažerka
Alena Fritzová – účetní
Ing. Eva Vodičková – účetní
Radka Chromková – pracovnice prvního kontaktu, administrativní pracovnice
Michal Holubec – pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník
Bc. Marcel Skýba – provozní pracovník, správa IT a nedocenitelná pomoc všeho druhu

Výtěžek ze vstupného
z přednášky šel na pomoc
dětem s výchovnými
a školními potížemi.

Colours of Ostrava a paní ředitelka
Dagmar Krutilová při benefičním prodeji šperků pro pomoc léčby závislostí
22

Tým našeho Rodinného centra při benefici
na Vánočních trzích v Olomouci

Po benefiční pohádce O pračlovíčkovi Divadla Tramtarie byl největší zájem o malování
na obličej.
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Děkujeme všem, kteří nám pomáhali jak peněžní, tak i nepeněžní
formou.
Děkujeme všem firemním i individuálním dárcům a dobrovolníkům. Bez vás bychom
byli v háji.
ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Česká televize
Divadlo Tramtarie
Fórum dárců
ČSOB Modrá akademie
Globus lepší svět
Hopi Popi, a.s
KAFE KODÓ, s.r.o.
Kino Metropol
Libli, s.r.o.
LIONS Club Milana Hořínka Olomouc, z. s.
Nadace Agrofert
Nadace České spořitelny
Nadace ČEZ
Benefiční hudební festival Oakfest
Nadační fond Albert – Bertík pomáhá
NEJLEPŠÍ ADRESA, a.s. (www.olomouc.cz)
Penam, a.s.
Q-elektrik
Regiojet - STUDENT AGENCY k.s.
Stafos, s.r.o.
obec Majetín

Bc. Jaromír Ježek
Ing. Petr Šterc
Jiří K. Jurečka
JUDr. Jaroslav Klimeš
Kateřina Danielová
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Patrik Veselský
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Stuart McMillen
Tomáš Hrubý
a další drobní individuální dárci …

V roce 2018 byly naše projekty realizovány za finanční podpory a spoluúčasti těchto
veřejných zdrojů:

●DOLÉČOVACÍ CENTRUM

Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

●PORADNA PRO ALKOHOLOVÉ A JINÉ ZÁVISLOSTI

Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

●CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Česká republika – Úřad vlády České republiky a RVKPP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

●RODINNÉ CENTRUM U MLOKA

Ministerstvo vnitra ČR
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
Olomoucký kraj
Individuální projekt Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém
kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost

●GALERIE U MLOKA
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj

24
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Úřad vlády České republiky

Děkujeme dobrovolníkům: Čajánková Markéta, Čáslavská Lucie, Haug Manuela, Holanová Karolína, Chudárková Petra, Chvojková Veronika, Jandáková Pavla, Kasimirová
Petra, Konečný Martin, Kročilová Jana, Lahová Barbora, Lešková Lucie, Malíková Anežka, Mečkovský Filip, Rajchlová Eva, Sadecký Jakub, Sosíková Anna, Stoklasová Tereza,
Tvrdá Veronika, Vlček Daniel, Šuldová Zdenka, Navrátilová Aneta, Rectorisová Nikola.
Děkujeme bývalým klientům Doléčovacího centra za pomoc při besedách pro žáky
středních škol.
Děkujeme panu Jaroslavu Klimešovi za bezplatné právní poradenství pro naše klienty.
Děkujeme Ondrovi Tothovi za inspirativní společně strávené roky spolupráce.
Děkujeme pracovníkům Naše Café za milou atmosféru a dodávky kofeinu pro terapeuty.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili v kampani „Pomáhej pohybem“.
Děkujeme všem našim klientům, kteří berou práci na sobě vážně.

Děkujeme Janě
Olejníčkové, která lidsky
i odborně obohacovala tým
DC v letech 2013–2018.
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Hospodaření P-centra, spolku k 31. 12. 2018
VÝNOSY

Kč

Dotace

8 262 995

MŠMT

835 077

NÁKLADY

- Individuální projekt OK 2
(mediace)
- vzdělávání pěstounů

1 718 753
30 400

NÁKLADY
Osobní náklady
hrubé mzdy

Kč
10 511 074
6 505 359

890 249

kancelářský, drogistický

107 385

Centrum primární prevence

595 940

DPČ

499 823

31 574

- programy selektivní PP

123 400

DPP

1 062 190

504 713

- programy všeobecné PP

81 500

zdravotní, sociální pojištění

2 414 063

96 778

- programy indikované PP

47 040

zákonné pojištění zaměstn.

29 639

1 557 523

odborná literatura

Úřad vlády - RVKPP

1 808 000

drobný majetek, vybavení

47 000

Kč

Kč

Materiál

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra

VÝNOSY

zdravotnický materiál (toxitesty
apod.)

- vzdělávací kurzy

184 000

Náklady jinde neuvedené

Olomoucký kraj

2 367 395

ostatní materiál

149 799

- SSMŠP „250“

160 000

poskytnuté členské příspěvky

8 400

Statutární město Olomouc

1 598 000

Energie

223 578

Ostatní příjmy

48 108

bankovní poplatky, TV a rozhl.
poplatky a jiné

14 007

Statutární město Přerov
Dary, sbírka
Česká televize

50 000
457 495
2 432 237*

elektřina
plyn
vodné, stočné, srážkovné

71 287
101 157

Jiné ostatní výnosy

51 134

kompenzace odpisu 2018

209 572

odpisy

LIONS CLUB Milana Hořínka
Olomouc, z.s.

83 423

Opravy a údržba

88 369

Nadace České spořitelny

70 000

opravy, revize, údržba - běžná

88 369

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

Cervus s.r.o.

50 000

Cestovné

73 067

Fórum dárců

50 000

zaměstnanci

73 067

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018: 18,73

Nadační fond Albert

35 000

Náklady na občerstvení a jiné

28 919

Divadlo Tramtarie

28 083

občerstvení a jiné

Q-elektrik, a.s.

25 000

Služby

Nadace Agrofert

18 500

tisky, kopírování, propagace

51 690

Kafé Kodó

17 415

telefonní poplatky, internet,
poštovné

131 001

Activa s.r.o.

9 912

školení, kurzy

261 660

supervize

117 050

nájemné, pronájmy

523 543

a další dárci a veřejná sbírka
Vlastní příjmy

3 500
66 662
4 459 686

pojištění

17 458

správa IT sítě, správa databáze
klientů

79 799

- chráněné bydlení

410 743

organizační a kurátorská činnost

85 500

lektorská činnost

68 400

3 402 895

licence

18 884

1 653 742

ostatní služby

Rodinné centrum U Mloka
- Individuální projekt OK 1

CELKEM

13 551 254

-161 506

* Dar České televize – Adventní koncerty 2017 ve výši 2 432 237,- Kč byl vložen do fondu na pořízení investičního majetku.

28 919

412 743

2 000

13 389 748

1 504 019

Doléčovací centrum

- vedení odborných stáží

209 572

209 572

CELKEM

Penam a.s.

231 979

149 034

Benefiční pohádka O pračlovíčkovi Divadla Tramtarie. Děkujeme!
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Kontaktní údaje

Kavárna a dortovna Naše Café oslavila 5. výročí

Adresa: P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 221 983
Email: info@p-centrum.cz
Web: www.p-centrum.cz
IČO: 60 80 32 91
Organizace zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Spisová značka: L 2896
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 175 278311/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 2208888220/0300
Právní forma: právnická osoba – spolek

P-centrum je majoritním zakladatelem sociálního podniku Stabilita Olomouc, který
provozuje abstinenční kavárnu Naše Café. Kavárna již 5 let zaměstnává osoby po léčbě
závislosti a umožňuje jim smysluplný start do nového života v profesionálním prostředí.

Výbor spolku
MUDr. Jarmila Šmoldasová, předsedkyně výboru
JUDr. Jaroslav Klimeš, místopředseda výboru
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
Mgr. Veronika Jurečková
Ing. Petr Šterc

Za dobu pěti let existence
kavárna postupně zaměstnala na 30 lidí po léčbě
závislosti, uvařilo se zde
122 170 káv typu espresso
nebo cappuccino.
Co se týče nároků na zaměstnance, nerozlišujeme, jestli
je člověk po léčbě závislosti,
nebo ne. Chceme, aby se
u nás zákazníci cítili dobře,
vychutnali si dobrou kávu
a dorty a tomu musí odpovídat kvalita servisu i surovin,
se kterými pracujeme.

Kontrolní komise spolku
Ing. Pavel Burša, předseda
Ing. Miloslava Hrušková, místopředsedkyně
Karel Malý
Vedení organizace
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová, ředitelka P-centra
Mgr. Veronika Jurečková, výkonná ředitelka

Mnozí zákazníci ani netuší,
že vstupují do sociálního podniku,
a je to tak dobře.
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60803291

Přílohy:

Označení

NÁKLADY

a

b

Činnost

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
(součet A.VI.23. až A.I.27.)

A.VI.

hlavní
1

hospodářská
2

23. Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní závěrka P-centra, spolku včetně přílohy k účetní závěrce je ke stažení na
www.justice.cz.

celkem
3

210

210

210

210

24. Prodaný dlouhodobý majetek
25. Prodané cenné papíry a podíly
26. Prodaný materiál
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

A.VII.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

a
A.VIII.

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

Lafayettova 47
Olomouc
77900

60803291

NÁKLADY

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

Označení

4.

a

hlavní
1

b

hospodářská
2

Provozní dotace
Ostatní výnosy

1.
5.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

1 112

2

1 114

2.
7.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Výnosové úroky

2.

Prodané zboží

2

2

3.
8.

Přijaté příspěvky (dary)
Kursové zisky

3.

Opravy a udržování

88

88

4.
9.

Přijaté členské příspěvky
Zúčtování fondů

4.

Náklady na cestovné

73

73

B.III.

5.

Náklady na reprezentaci

29

B.IV.
B.V.

6.

Ostatní služby

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

7. Výnosové úroky
13. Tržby z prodeje materiálu

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

8. Kursové zisky
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

Osobní náklady

6

404
404

(součet B.II.2. až B.II.4.)

Platby za odepsané pohledávky

Tržby za vlastní výkony a za zboží
10. Jiné ostatní výnosy
(součet B.VI.5. až B.VI.10.)
(součet B.V.11. až B.V.15.)

490
8 263
211
8 263

hospodářská
2

celkem
3

20

4 510
8 263
212
8 263

1

404

404

1
404

1
404

4 490
210
211

1
20

1
4 510
210
212

1

6. Platby za odepsané pohledávky
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

1

10. VÝNOSY
Jiné ostatní
výnosy (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)
CELKEM

2

10 511

10. Mzdové náklady

8 066

2

8 068

B.V.
C.

11. Zákonné sociální pojištění

2 402

2 402

D.

30

30

11

11

Tržby z prodeje majetku

Výsledek hospodaření před zdaněním

(součet B.V.11. až B.V.15.)

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Výsledek hospodaření po zdanění

1
1

1

13 210
368

21

13 210
389

-171

9

-162

-171

9

-162

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Zákonné sociální náklady

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Ostatní sociální náklady

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(A.IV.15.)

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

15. Daně a poplatky
Ostatní náklady

8 263

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 504

10 509

Daně a poplatky

Přijaté příspěvky

Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

8

8 551
263
13

12

404

9. Zúčtování fondů
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(součet A.III.10. až A.III.14.)

12. Ostatní sociální pojištění

A.V.

Provozní dotace
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

1.

29

celkem
3

8 263
8 539
263
13

hlavní
14

(B.I.1.)
(součet B.VI.5. až B.VI.10.)

2 810

1 498

hospodářská
2

Činnost

10

6.

hlavní
1

8
Činnost

60803291

b

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.I.
B.IV.

B.II.

8

404

B.III.
celkem
3

8

VÝNOSY

2 800

A.II.

A.IV.

Přijaté členské příspěvky

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

A.I.

A.III.

Činnost

(B.I.1.)

NÁKLADY
CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
Provozní dotace
A.VII. + A.VIII.)
Přijaté příspěvky
(součet B.II.2. až B.II.4.)

a

Označení

(A.VIII.29.)

1.
B.II.

P-centrum, spolek

IČO

b

Daň z příjmů
Provozní
dotace
29. Daň
z příjmů

B.I.

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

60803291
(A.VII.28.)

Poskytnuté členské příspěvky aVÝNOSY
příspěvky zúčtované mezi
Označení
28.
organizačními složkami

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)
(součet A.V.16. až A.V.22.)

12

12

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

13 368

21

13 389

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-171

9

-162

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-171

9

-162

17. Odpis nedobytné pohledávky
18. Nákladové úroky

Sestaveno dne:

17.6.2019

19. Kursové ztráty

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

20. Dary
21. Manka a škody
22. Jiné ostatní náklady

Právní forma účetní jednotky

12

12

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

SPOLEK

ˇ
´
Ing. Eva Vodickova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

´
´
ˇ
Ambulantní
socialní
sluzby
Sestaveno dne: nebo terenní
17.6.2019

tel.:

Právní forma účetní jednotky

32

linka:

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

SPOLEK

ˇ
´
Ing. Eva Vodickova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

33

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

P-centrum, spolek

IČO

Lafayettova 47
Olomouc
77900

60803291

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

2 458

2 249

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

6 696

6 584

Dlouhodobý finanční majetek celkem

44
-4 282

44
-4 379

2 039

4 536
1
783
3 684
68
6 785

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.
A. III.
A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

467
1 572

AKTIVA CELKEM
Označení
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

3

4

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

3 347
3 143
204
1 149

5 408
5 366
42
1 377

(A. + B.)

131
889
129
4 496

185
1 105
87
6 785

(A.I. + A.II.)

PASIVA CELKEM
Sestaveno dne: 17.6.2019

Právní forma účetní jednotky

SPOLEK

Předmět podnikání

4 497

(A. + B.)
PASIVA

´
´
ˇ
Ambulantní nebo terenní
socialní
sluzby

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

ˇ
´
Ing. Eva Vodickova

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mgr. Ivana Bauerová
tel.:

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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