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Úvodní slovo 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

každý rok na  tomto místě rekapituluji, co nám přinesl rok předešlý. Když se ohlížím 
za rokem 2016, vybaví se mi především profesionální a obětavá práce, kterou pracovníci 
P-centra dlouhodobě poskytují našim klientům. A je jedno, zda jsou to děti v progra-
mech Centra primární prevence, nebo jsou to celé rodiny, se kterými pracují kolegové 
z Rodinného centra U Mloka. Dospělé klienty zase podporují terapeuti z Poradny pro 
alkoholové a jiné závislosti a z Doléčovacího centra. Jako cenné doplnění našich preven-
tivních a sociálních aktivit mohla široká veřejnost využít i širokou nabídku aktivit v naší 
Galerii U Mloka a potěšit se gurmánským zážitkem z kávy a zákusku v kavárně Naše 
Café na Dolním náměstí. 

Oceňuji své kolegy, že i po tak dlouhé době, po kterou P-centrum existuje (23  let), 
svou práci dělají rádi, dělají ji dobře a s respektem ke klientům. A doufám, že tuto filo-
zofii naší organizace si uchováme i do dalších let.

Za celou organizaci posílám velké poděkování všem, kteří se na chodu P-centra po-
dílejí. Jsou to všichni pracovníci organizace, naši dobrovolníci ve  všech programech, 
donoři, sponzoři a  také členové výboru spolku, bez kterých by naše fungování bylo 
mnohem složitější.

Přeji nám všem dobrý rok 2017!

                             PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová,
                                  ředitelka P-centra, spolku
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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

Naše vize a poslání
Posláním Poradny pro alkoholové a jiné závislosti je poskytování odborných poraden-
ských a terapeutických služeb lidem, kteří mají potíže s návykovými látkami či hazardní 
hrou u sebe nebo svých blízkých. Usilujeme o zkvalitňování služby a stálého zajištění 
bezpečného a podporujícího prostředí pro klienty. Nadále chceme informovat veřejnost 
o problematice návykového chování.

Kdo se na nás může obrátit
Cílovou skupinou Poradny osoby od 15 let, které 

(a)  chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním přestat; 
(b) jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové a chtějí 

to změnit; 
(c)  mají problém s hazardním hráčstvím a chtějí jej řešit; 
(d) jsou negativně ovlivňovány návykovým chováním jejich blízkých, rodinných pří-

slušníků a chtějí tuto situaci změnit.

Ohlédnutí za rokem 2016
V roce 2016 se nám dařilo pracovat kvalitně v rámci individuální práce s klienty (v rámci 
individuálního poradenství a terapie, systematické sociální práce, podpůrného testová-
ní a dalších aktivit). Významnou skupinou jsou klienti s problémy se závislostí na pervi-
tinu, jedná se o naši nejpočetnější skupinu klientů. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří 
klienti s problémem závislosti na alkoholu. Domníváme se, že jsme služby poskytova-
li odborně a kvalitně. Dařilo se nám informovat veřejnost o našich službách, ale také 
o problematice závislosti a možnostech její léčby.

V únoru 2016 proběhla recertifikace poskytované služby Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. V rámci certifikace bylo konstatováno, že služba je poskytována 

na vysoké profesionální úrovni. Pracovníci Poradny jsou pravidelně vzděláváni a pracují 
pod pravidelnou supervizí.

Práce v  Poradně nejčastěji probíhala formou individuálních konzultací s  klientem 
nebo s jeho blízkým sociálním okolím (rodiče, partner, sourozenci). V případech, kdy 
ambulantní terapie nebyla dostačující, poskytovali pracovníci motivační trénink před 
léčbou, základní poradenství v  oblasti zdravotního stavu a  zprostředkování kontaktů 
na rezidenční léčbu. Velmi důležitá je také spolupráce s dalšími institucemi, které máme 
zahrnuty v tzv. síti služeb pro naše klienty. Jedná se o dluhové poradenství, psychiatric-
kou péči, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro zdravotně znevýhodněné 
klienty, popřípadě odkaz na dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

Dále prezentujeme 
naše služby s  cílem in-
formovat občany města 
Olomouce a  Olomouc-
kého kraje o  tom, kam 
se mohou obrátit v pří-
padě, že se u nich nebo 
v  jejich  okolí objevil 
problém související 
s  návykovými látka-
mi. Naše služby jsme 
prezentovali v  únoru 
na  konferenci PhD exi-
stence VI v  Olomou-
ci (Dr.  Skopal), také 
v  květnu na  AT kon-
ferenci 2016 (Dr.  Skopal), dále na  v  červnu na  konferenci Space for Art Therapies, 
DAMU, Praha (Dr.  Růžička), na  kongresu EUCAPA 2016  – European Congress of 
Adapted Physical Activity (Dr. Růžička), v prosinci v rámci workshopu Vánoce a zdra-
ví, PdF UP v Olomouci (Dr. Růžička). O činnosti Poradny jsou informováni také žáci 
a studenti, kteří přichází do P-centra na preventivní programy Centra primární pre-
vence.

Mezi hlavní vize a plány v roce 2016 patřilo zavedení skupinové práce s klienty, kterou 
jsme zahájili v listopadu. Setkala se s pozitivním ohlasem účastníků skupin, ovšem cel-
kový zájem širší klientely byl poměrně malý. Proto budeme dále klienty více motivovat 
i k tomuto druhu spolupráce. 

Evaluace služby probíhala převážně ústní formou v rámci ukončování kontraktu s kli-
enty. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří podpora ze strany poradenských pracov-
níků, dobrá dostupnost služby, ochota sociálního pracovníka, možnost individuálních 
garantů, otevřené a férové jednání pracovníků, spolupráce při řešení problémové situ-
ace, přátelský přístup, porozumění, možnost opakované pomoci i po skončení indivi-
duálního kontraktu. Pro příští rok chceme klást větší důraz také na písemnou formu 
hodnocení služby pomocí evaluačních dotazníků. 
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Z celkového počtu 2557 výkonů největší podíl představuje individuální osobní kon-
takt, tj. poradenství či terapie (1188) a dále výkony systematické sociální práce (217). 
Mimo jiné výkony bylo provedeno také 168 toxitestů na  přítomnost návykové látky 
na základě žádosti klientů (což představuje dvojnásobek počtu provedených testů v pře-
dešlém roce). Ke konci roku jsme zahájili skupinovou práci s klienty a plánujeme ji dále 
nabízet a rozvíjet.

Pracovní tým 
V roce 2016 působil tým Poradny v následujícím složení:

 PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. – vedoucí Poradny, terapeut
 PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra, terapeutka
 Mgr. Michaela Schaferová – terapeutka
 Bc. Markéta Rodryčová – terapeutka
 Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D. – terapeutka
 Mgr. Michal Růžička, Ph.D. – terapeut
 Bc. Petr Šeda, sociální pracovník

Práce s  rodinami – tradičně jsme poskytovali poradenství rodinným příslušníkům, 
především rodičům a partnerům lidí s potížemi s návykovým chováním. Rodičům je 
k dispozici informační brožura Pro rodiče nejen o výchově, která je ke stažení na našich 
webových stránkách. 

Práce s mladistvými – v  rámci Poradny pracujeme s klienty staršími 15 let. Skupina 
klientů 15–18 let má své specifické potřeby, a proto se tomuto tématu věnujeme na pra-
videlných supervizích či intervizních poradách o klientech. Nezletilým klientům se vě-
nujeme na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Práce se studenty – součást naší práce je i poskytování stáží studentům vysokých a vyš-
ších odborných škol. Studentům nabízíme možnost poznat, jak funguje naše zařízení. 
Stáže studentům umožňují seznámit se s prací v oblasti drogových závislostí, poznat ná-
plň práce sociálního pracovníka, psychologa a dalších pracovníků v tomto typu zařízení. 
Většinu našich stáží absolvují studenti Univerzity Palackého v Olomouci a VOŠ sociální 
Caritas v Olomouci.

Regionální spolupráce – v rámci regionu spolupracujeme převážně s následujícími in-
stitucemi: 

(a)  Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) – probíhá vzájemná komunikace, 
testování klientů, návrhy na další intervence atd.; 

(b) AT Ambulance FN Olomouc – spolupráce s MUDr. Jarmilou Šmoldasovou, pře-
devším u klientů v substituční léčbě, kterým poskytujeme podpůrné poradenství 
a psychoterapii; 

(c)  Charita Olomouc – u klientů ohrožených bezdomovectvím je důležitá spolupráce 
s Charitou v oblasti jimi poskytovaných služeb (především sociální práce). 

Rok 2016 v číslech
Za rok 2016 využilo našich služeb 235 klientů (v předešlém roce 205). Nejčastější pri-
mární drogou u našich klientů je opět pervitin (85) a alkohol (66), následují opiáty (16) 
a  THC (11). Zaznamenali jsme drobný pokles počtu klientů s  problémem hazardní-
ho hráčství (8 oproti 11). Počet blízkých osob, které využily naše služby, mírně vzrostl 
oproti loňskému roku (21 oproti 18). Počet klientů s injekční aplikací návykových látek 
vzrostl téměř dvojnásobně (41 oproti 21), v rámci této skupiny registrujeme tedy i dvoj-
násobný počet realizovaných výkonů. Jakožto sociální služba umožňujeme klientům 
zůstat v anonymitě. Z tohoto důvodu jsme registrovali také 27 klientů, kteří nespecifiko-
vali typ konkrétního návykového chování, o kterém se přicházejí poradit (případně se 
jednalo o kombinaci více typů). Z celkového počtu klientů registrujeme 122 mužů a 113 
žen. Průměrný věk našich klientů byl 32,3 let (v předešlém roce 39,4). Obecně můžeme 
o našich klientech říci, že vyšší věkový průměr mají klienti s problematickým užíváním 

alkoholu a  ti, kteří přichází s  problémem hazardního hráčství. Průměrný věk klientů 
užívajících nealkoholické drogy je nižší. 

Počty klientů dle typu závislostní problematiky za rok 2016
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Doléčovací centrum
„Není větší chyby, než přestat zkoušet.“

Johann Wolfgang Goethe

Naše vize a poslání 
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kte-
ří právě ukončili nejméně tříměsíční léčbu závislosti. 
Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních 
a  skupinových aktivit a  pomocí chráněných bytů. Posláním Do-
léčovacího centra je prostřednictvím poskytovaných služeb podpořit klienty v  jejich 
ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků každodenního života 
bez návykových látek a hazardní hry.

Kdo se na nás může obrátit
Naší cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách/
hazardní hře, které absolvovaly minimálně 3měsíční pobytovou léčbu závislosti a na-
stoupí bezprostředně po ní. Klienti jsou motivováni k dlouhodobé abstinenci a chtě-
jí podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a pomoc při 
svém sociálním začleňování. 

Ohlédnutí za rokem 2016
Doléčovací centrum nabízí dvě služby:
Doléčovací program (v délce 6 nebo 8 měsíců) a chráněné byty (na 4 nebo 6 měsíců). 
Program je možné navštěvovat a nebydlet v chráněném bytě, ale ne naopak.

Doléčovací program je určen klientům po  minimálně 3 měsíční pobytové léčbě zá-
vislosti. Kapacita programu je 15 osob. Klienti se v  předchozí léčbě dozvědí spoustu 
nezbytných informací o své nemoci – závislosti, naučí se jí porozumět a vštípí si důležité 
zásady. Umějí tedy abstinovat v bezpečném prostředí léčebny či komunity. U nás se učí, 
jak abstinovat v běžném životě. Musí tedy abstinovat a k tomu chodit do práce, prožívají 
stresové situace a učí se, jak je zvládat „s čistou hlavou“, tzn., aniž by sklouzli zpět k ná-
vykové látce. Rovněž zjišťují, že není reálné dostat vždy hned to, co chtějí, učí se čekat 
a zvládat např. i nepříjemné stavy s abstinencí spojené. Bývá to pro ně nové, neboť život 
s návykovou látkou přináší okamžité uspokojení. U nás se klienti učí, že nepříznivé situ-
ace se musí vydržet, učí se říci si o pomoc, učí se sebepodpoře.

Chráněné byty jsou velmi důležitou součástí služeb, které nabízíme. Máme k dispo-
zici dva chráněné byty. Užívání návykových látek se pojí k  nějakému konkrétnímu 
místu a konkrétním lidem. Pokud chce člověk abstinovat, musí toto místo a společen-
ství opustit, neboť návrat po léčbě do míst, kde zneužíval drogy či alkohol ve většině 
případů znamená porušení abstinence a návrat k předchozímu způsobu života s návy-
kovou látkou. Klienti v bytech fungují samostatně. Kapacita obou bydlení je 12 lůžek. 
Na obou bytech se platí příspěvek na bydlení ve výši 3000 Kč/měsíc. V chráněných 
bytech platí kardinální pravidlo „čistoty prostředí“, tzn., nesmí tu být nikdo pod vli-
vem návykové látky, a totéž platí pro účast v programu. Jestli klienti skutečně abstinují, 
kontrolujeme při namátkovém provádění toxitestů a dechových zkoušek na přítom-
nost alkoholu.  

Doléčovací program poskytuje klientům podporu formou individuální a skupinové te-
rapie. Každý klient má svého terapeuta-garanta, který ho celým pobytem v P-centru tady 
provází. Se svým garantem klient pracuje na úkolech ze svého individuálního léčebné-
ho plánu (kontraktu), který si sám stanovil. V začátcích je pro klienty nepostradatelná 
pomoc sociálních pracovníků, kteří pomáhají se sepsáním životopisu, radí, jak hledat 
práci, jak komunikovat s úřady, pomáhají formulovat různé žádosti (např. o splátkové 
kalendáře při řešení dluhů apod.). 

Každý pracovní den v  8:00 hod mají nezaměstnaní klienti ranní skupinu, na  které 
předkládají svůj plán dne. Každý klient musí mít představu, co bude celý den dělat, mít 
strukturu dne. Neboť to je to, co v  jejich předchozím životě s návykovou látkou vět-
šinou zcela chybělo. Další skupinové aktivity se už týkají všech klientů. Během týdne 
mají dvě 90 minutové skupiny (hodnotící, nebo dynamické a tematické), které vedou 
vždy dva terapeuti. Socioterapeutická skupina je povinnou součástí programu, koná se 
každé úterý a trvá 60 minut. Tato skupina si klade za cíl naučit klienty trávit volný čas, 
nebo jim alespoň předestřít možnosti zdravého a aktivního trávení volného času. Klien-
ty ve zdravém trávení volného času podporujeme i tak, že mají možnost půjčit si kola, 
stany, spací pytle, kolečkové brusle apod., za malý finanční příspěvek si mohou půjčit 
permanentku do fitcentra nebo na bazén. 

Naším záměrem je soustředění se na obtíže klientů v celé jejich šíři. Nelze klienta dlou-
hodobě udržet na  trhu práce (tzn., nezvládne dlouhodobě abstinovat), když nebude 
sociálně integrovaný, ale naopak se bude izolovat a bludný kruh závislosti dále posilo-
vat. Udržení našich klientů v pracovním procesu je podmíněno sociální integrací v tom 
nejširším rozsahu. Následující aktivity jsou důležité právě z hlediska toho, že pomáhají 
klientům rozvíjet sociální dovednosti, které jsou klíčové pro jejich začlenění.

Neformální středeční setkání připravovaná s pomocí stážistů z řad studentů Univerzity 
Palackého, probíhala v době zimního a letního semestru – celkem 36 setkání.
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Paradivadelní večery
Paradivadlo je seskupení klientů z Doléčovacího centra P-centra Olomouc a studentů 
z  oboru Speciální pedagogika (dramaterapie) z  PdF Univerzity Palackého. Divadelní 
soubor vznikl na podzim roku 2013 a v roce 2016 ve své činnosti pokračoval.

Vánoční setkání s klienty
Každoročně pořádáme před Vánocemi setkání jak s klienty, kteří zdárně prošli doléčo-
vacím programem a dál pokračují v abstinenci, tak s klienty aktuálně zapojenými v pro-
gramu. Takováto setkání mají i motivační charakter pro pro stávající klienty. Klienti vidí, 
že abstinovat lze a že to nemusí být ani pojímáno jako výrazná obtíž nebo handicap. 
A my rádi vidíme, že klienti, kterým jsme se věnovali, nás už nepotřebují a dokážou žít 
plnohodnotný život bez návykových látek. V roce 2016 se na setkání dostavilo 35 absol-
ventů a 10 klientů. K výborné atmosféře přispělo i hudební představení. 

Rok 2016 v číslech
Obložnost doléčovacího programu byla v roce 2016 73 %. Obložnost chráněných bytů 
byla v roce 2016 68 %. Zájem o doléčování u nás je velký, proto je potřeba přihlásit se 
s větším časovým předstihem, nejméně dva měsíce před plánovaným nástupem, aby byl 
volný termín nástupu. V roce 2016 proběhlo 104 jednání se zájemci o službu, 62 jsme 
mohli domluvit termín nástupu. Z těchto 62 však  22 nesplnilo další podmínky nástupu 
(vypadnutí z  léčby či ukončení komunikace z  jejich strany), nových nástupů bylo 26, 
dohodnutých nástupů na rok 2017 bylo 14.  

Počet klientů 

v doléčovacím programu 36 (24 mužů a 12 žen)

v chráněných bytech 32

Průměrný věk klientů závislých na:

alkoholu 36 let

nealkoholových návykových látkách 29 let

Řádné ukončení doléčování 10

předčasné ukončení z osobních důvodů na straně klientů 4

předčasné ukončení z důvodu relapsu a odchod do další léčby 6

předčasné ukončení z důvodu relapsu a ztráta dalšího kontaktu  7

Kvůli jaké závislosti se u nás klienti doléčovali?

  

Stimulanty; 
29 

Alkohol; 6 
 Opiáty; 1 

Stimulanty

Alkohol

Opiáty

Pracovní tým 
 PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová, ředitelka, terapeutka
 Mgr. Edmund Wittmann, vedoucí Doléčovacího centra, psycholog, terapeut
 Bc. Markéta Hošková, Dis., sociální pracovnice, zástupkyně vedoucího 
 Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D., speciální pedagožka, terapeutka
 Bc. Saša Tcyganova, sociální pracovnice
 Bc. Petr Šeda, sociální pracovník
 Bc. Jiří Klimeš, terapeut
 Radka Chromková, pracovnice prvního kontaktu
 Jan Sychra, pracovník prvního kontaktu
 Michal Holubec, pracovník prvního kontaktu
 Mgr. Renata Jakubcová, sociální pracovnice, toho času na mateřské dovolené

Mýdla pomohli odlít klienti při Neformálních středečních setkáních, 
výtěžek z jejich prodeje pomohl dětem s výchovnými problémy.
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Rodinné centrum U Mloka 
„Najít cestu k rodičům,  
nabídnout hru dětem“

Naše vize a poslání 
• Nabízíme podporu rodičům při výchově jejich 

dětí a pomoc rodině ve vzájemné komunikaci a při 
potížích ve škole.  

• Pomáháme rodinnými mediacemi rodinám v krizi vyjasnit si a naplánovat způ-
sob péče o děti, otázky výživného, zlepšení narušených vztahů.

• Poskytujeme vzdělávání pěstounům, kteří dlouhodobě pečují o dítě/děti.
• Vítáme zájemce o  dobrovolnictví. V  našem centru se dobrovolníci setkávají 

s dětmi ve věku 6 – 15 let, které to mají v životě o něco těžší. 

Kdo se na nás může obrátit
Ve výchovných a školních tématech:

• rodiny s dětmi ve věku 5–15 let,
• učitelé ZŠ k navázání spolupráce pro podporu konkrétního dítěte.

V tématech pro rodinné mediace: 
• rodiny s dětmi do 18 let.

Ohlédnutí za rokem 2016
Největší změnou a přínosem pro pomoc rodinám s dětmi bylo rozšíření naší nabídky 
o rodinné mediace, tímto rychlým, kultivovaným procesem dosahujeme mimosoudní-
ho řešení rodinné situace, jako je např. dohoda na péči o dítě v případě rozvodu, nasta-
vení setkávání dítěte s druhým rodičem atd. V našich službách pro rodiny tak vznikla 
dvě odborná zaměření: na pomoc ve výchově a vzdělávání a na rodinné mediace. Pomoc 
ve výchově a vzdělávání poskytujeme v ulici Lafayettova 9 a rodinné mediace na adrese 
Kapucínská 16. 

Podporu rodinám při výchovných a vzdělávacích tématech a rodinné mediace poskytu-
jeme v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona o soci-
álních službách. Naše aktivity tvoří provázaný a informačně propojený systém podpory 
rodinám s dětmi, ze kterého rodina využívá na míru ušitý balíček.

Poradenství 
Tvoří základ naší práce. Je zaměřeno na zlepšení komunikace a vztahů v rodině, pocho-
pení problému, jeho příčin a hledání řešení, zvládání výchovných potíží dětí, orientaci 
v síti pomáhajících organizací atd. Může probíhat individuálně nebo s více členy rodiny. 

Rodinné mediace
Jsou zaměřeny na  podporu rodiny při vyjasnění a  změnách nastavení nefungujících 
vztahů a způsobů komunikace. Mediace poskytujeme především rodičům, ale příležitost 
zapojit o rozhodovacích procesů dáváme i dětem. Mediace mohou probíhat nejen mezi 
rodiči, ale i mezi rodiči a dětmi, dále i mezi příbuznými – rodiči a prarodiči aj.).

Pedagogické poradenství
Do této aktivity se zapojuje dítě i rodič. Hledáme způsoby, jak se může dítě nejlépe učit, 
jak mu rodič může pomáhat, rodiče seznamujeme s užitečnými učebními postupy a po-
můckami. Práci směřujeme k dialogu mezi školou a rodinou. 

Skupinové tematické aktivity – „KLUBY“ pro děti 
Jsou pravidelná sociálně terapeutická setkání dětí, pomocí her pomáháme dětem začle-
nit se do skupiny, zlepšit komunikaci, uvědomit si a zvládat své potíže. Na skupinách 
dbáme na dodržování hranic a pravidel. 

Doprovázení
Je podpora před jednáním na úřadech a institucích souvisejících s cílem, na kterém zde 
v rámci poskytování sociální služby společně pracujeme. Podpora může být poskytová-
na i přímo při jednání s úřady a institucemi. 

Nácvik samostatného docházení 
Aktivita je zaměřená na podporu a nácvik samostatného docházení dítěte např. ze školy, 
na kroužek apod. Zahrnuje zjištění reálných možností dítěte, postupný nácvik a spolu-
práci s rodičem.

Mimo aktivity v rámci registrované sociální služby nabízíme dobrovolnické programy 
Pět P,  Doučování a Vzdělávání pro pěstouny. 

Program Pět P pro děti
Je individuální program, kde písmena P znamenají Přátelství, Podpora, Prevence, Po-
moc, Péče. Dítě se setkává s dobrovolníkem a tráví společně 2 hodiny volného času. Ob-
sahem jsou zájmové aktivity podle jejich individuálních zájmů. Důležitá je pravidelnost, 
1 x týdně mimo prázdniny.

Doučování dětí dobrovolníky
Probíhá hodinu jednou týdně. Dobrovolník pomáhá dítěti dohánět zameškanou látku, 
procvičovat učební látku, případně pracovat na domácích úkolech, které dítě nemůže 
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udělat doma s  rodiči. Dítě se učí učit se. Důležitá je pravidelnost, 1 x týdně mimo 
prázdniny.

Vzdělávání pěstounů
Vzdělávání probíhá v uzavřené sebezkušenostní skupině. Navštěvovalo ji pravidelně 7 
pěstounů, kteří se starají o dítě/děti  dlouhodobě. V rámci skupiny vznikl bezpečný pro-
stor pro získávání nových poznatků a sdílení těžkostí i radostí.  

V roce 2016 jsme zaznamenali několik úspěchů. 
Podařilo se nám propojit dva dosud samostatné týmy odborníků a zachovat autentičnost 
a zapálení pro věc. 
Považujeme za  důležité, že se rodiny se svými potíži mají kam obrátit. Školy, orgány 
sociálně právní ochrany dětí, Pedagogicko-psychologická poradna, dětští psychologové 
a psychiatři aj. o nás ví a doporučují naše služby rodinám. 
Moc si vážíme toho, že velký počet rodin přišel na doporučení svých známých, kteří 
s námi z dřívějška mají dobrou zkušenost.

Pro další roky nám také zůstalo ještě několik úkolů
• získat nové prostory,
• najít schůdnější formu rodičovských skupin, 
• nalézt další možnosti zapojení dětí do mediace.

Rok 2016 v číslech
Pomoc ve výchově a vzdělávání 

• Počet podpořených rodin: 53, tedy 129 dětí a rodičů
• Počet zapojených dobrovolníků: 25
• Poradenství obdržely všechny zapojené osoby průběžně, bylo to 2256 konzultací 

a krátkých kontaktů.
• Skupinových aktivit pro děti – klubů proběhlo 66.
• Uskutečnilo se 72 schůzek Pět P – dítěte s dobrovolníkem.
• Proběhlo 186 schůzek doučování dítěte s dobrovolníkem.

Rodinné mediace
• V roce 2016 byla poskytnuta pomoc 113 rodinám. 
• Bylo realizováno 135 mediací.
• Mediačních intervencí (setkání delších než 30 minut) proběhlo 222.
• Osobních sociálně právních konzultací bylo 273.
• Kontaktů jsme realizovali 1172.

Pracovní tým 
Pomoc ve výchově a vzdělávání

Mgr. Bc. Jiřina Pončová, vedoucí Rodinného centra U Mloka, sociální pracovník, 
terapeut
Bc. Petra Chromková, sociální pracovník, terapeut
Mgr. Ondřej Toth, psycholog, terapeut, vede kluby starších dětí
Mgr. Kristýna Bajerová, Mgr. Veronika Kalášková, Tomáš Lakota, pracovníci klu-
bů pro děti
Mgr.  Klára Červinková, do  září 2016 pracovník pro pedagogické poradenství 
a koordinátor dobrovolníků Pět P a doučování
Mgr. Simona Bayerová od září 2016 pracovník pro pedagogické poradenství
Mgr. Kristýna Bajerová od září 2016 koordinátor dobrovolníků, terapeut

Rodinné mediace
PhDr. Lenka Poláková, psycholog, mediátorka, vedoucí mediačního programu
Bc. Tereza Dlouhá, sociální pracovník
Mgr. Eva Zakouřilová, mediátorka
Mgr. Hana Kroupová, mediátorka
Mgr. Ondřej Toth, mediátor
Mgr. Stanislav Turek, mediátor
Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor 

Tým využívá případové a týmové supervize, které poskytují externí supervizoři.
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Centrum primární prevence
„Nikdo nerozdává tak tvrdé rány jako život.  
Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to,  

kolik ran uneseš, a přesto se znovu zvedneš.“

Rocky Balboa

Naše vize a poslání
Posláním Centra primární prevence (CPP) je poskytování dlouhodobých a komplex-
ních programů primární prevence žákům základních a  středních škol. S  pomocí re-
flektovaných prožitkových technik a partnerského rozhovoru chceme pozitivně působit 
na  postoje dětí a  pomáhat jim lépe se orientovat v  sociálním prostředí, rozpoznávat 
možná rizika a umět si říct o pomoc. Snažíme se klienty preventivních programů vést 
ke  kritickému myšlení, k  uvědomění si vztahu mezi rizikovým chováním a  životním 
stylem člověka.

Kdo se na nás může obrátit
Naší primární cílovou skupinou jsou 

• děti mladšího i staršího školního věku od 6 do 15 let,
• mládež a mladí dospělí ve věku od 15 do 26 let.

Naší sekundární cílovou skupinou jsou 
• pedagogičtí pracovníci, 
• rodiče (zákonní zástupci),
• studenti VŠ.
 

Ohlédnutí za rokem 2016
Jsme odborným centrem poskytujícím služby v oblasti specifické primární prevence ri-
zikového chování třídním kolektivům základních a  středních škol, jednotlivým dětem, 
vysokoškolským studentům, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Jako partnerská or-
ganizace Univerzity Palackého a pražské Kliniky Adiktologie se podílíme na výzkumné 
a publikační činnosti v rámci společných projektů. Z hlediska rozsahu poskytovaných slu-
žeb, dlouholeté tradice a místní působnosti tak představujeme hlavní středisko primární 
prevence v Olomouckém kraji.

V roce 2016 jsme úspěšně absolvovali certifikaci MŠMT, která nás opravňuje v období 
dalších pěti let realizovat programy indikované prevence, tedy například šetření a řešení 
šikany na školách včetně sociometrických šetření a individuálních rozhovorů s žáky. Dále 
jsme pokračovali v  realizaci prožitkových selektivních programů pro žáky, adaptačních 
kurzů a vzdělávacích kurzů pro pedagogy. 

Na základě poptávky učitelů, kterým se nedostává potřebných supervizí, jsme uspořá-
dali dva kazuistické semináře, které jsou pro kladné ohlasy již stálou součástí naší aktuální 
nabídky.

Centrum primární prevence dále úspěšně prošlo kontrolu věcné realizace programů pri-
mární prevence, kterou provedli pracovníci MŠMT. 

Rok 2016 v číslech 
V roce 2016 jsme zrealizovali:

• 130 programů selektivní primární prevence; 
• 30 programů tematicky zaměřených na prevenci gamblingu u žáků středních škol; 
• 7 besed s bývalými uživateli návykových látek;
• Pro dlouhodobě spolupracující střední školu jsme uspořádali 6 adaptačních kurzů 

pro studenty 1. ročníků; 
• V rámci indikované prevence jsme zrealizovali šetření a  řešení šikany pracovali 

jsme s 11 třídními kolektivy; 
• Proběhly individuální poradenské konzultace. Tuto službu využívají jak žáci na-

šich programů, tak jejich učitelé a rodiče; 
• V  prosinci 2016 ukončilo 20 školních metodiků prevence naše čtyřsemestrální 

Specializované studium pro prevenci sociálně patologických jevů.  

Vzdělávací aktivity roku 2016
29. 1. 2016 Kurz pro třídní učitele – návod, jak pracovat se třídou 

29. 2. 2016 Právní minimum v primární prevenci

11. 3. 2016  Herní seminář – práce se třídou formou hry

13. 5. 2016  Metodika divadla Forum

1. 6. 2016 Závislost dětí a dospívajících – kurz pro rodiče

8. 6. 2016 Kazuistická skupina pro pedagogy

24. 8. 2016 Herní seminář

26. 8. 2016 Kurz pro třídní učitele ZŠ 2. stupeň – návod, jak pracovat se třídou

29. 8. 2016 Kurz pro třídní učitele SŠ – návod, jak pracovat se třídou

30. 8. 2016 Kurz pro třídní učitele SŠ – návod, jak pracovat se třídou

20. 10. 2016 Kurz pro třídní učitele SŠ – návod, jak pracovat se třídou
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Galerie U Mloka 
„Genius Mloci v Olomóci“ 

                        

           

Naše vize a poslání 
Tvoříme kulturně multižánrový prostor, kde pre-
zentujeme současné inovativní umění a pořádáme 
koncerty, autorská čtení, besedy, filmové večery. Své 
nezastupitelné místo máme i  jako komunitní prostor 
pro pořádání veganských večeří a výměn oblečení. I v dal-
ším roce chceme zachovat nezaměnitelného genia mloci galerie, která se stala nedílnou 
součástí kulturního života Olomouce. 

Kdo se na nás může obrátit
Studenti a absolventi uměleckých škol, renomovaní umělci a mladí kurátoři z České re-
publiky a zahraničí, návštěvníci galerie.

Ohlédnutí za rokem 2016
V roce 2016 jsme uspořádali 10 výstav současného umění rozmanitého zaměření: video-
-art, malba jako kombinace akrylu, oleje a inkoustu, fotografie, audiovizuální instalace, 
kovové plastiky, obrazy kombinovaných technik, spreje na plátně, ilustrace, koláže a ob-
jekty. Čtyři výstavy byly kolektivní a šest individuálních. Dále jsme pořádali koncerty, 
přednášky, básnické večery, veganské večeře, vítr ve  skříni, deskové hry a workshopy 
na psychologická témata.

Provoz galerie nám pomáhali udržet dobrovolníci, bez nichž by Galerie U Mloka ne-
mohla fungovat v takovém rozsahu. Každý měsíc jsme dělali programové plakáty, které 
byly umístněné na propagačních plochách v Olomouci. K výstavám jsme dělali samo-
statné pozvánky. Celý rok jsme spolupracovali s médii a snažili se propagovat program 
Galerie U Mloka mezi širokou veřejností. Dalším zdrojem propagace jsou webové a fa-
cebookové stránky. Největší propagací zůstává ta osobní.  

Rok 2016 v číslech
V průběhu roku jsme uspořádali 10 výstav, proběhly 4 koncerty, 3 přednášky, 4 básnické 
večery, 12 veganských večeří, 4 akce s oblečením, 1 večer deskových her a 8 worksho-
pů. Další doprovodné programy probíhaly v rámci vernisáží (více k akcím na webových 

Aktivní účast na konferencích
• únor 2016 Den zdraví na Pedagogické fakultě UP Olomouc, Příspěvek: „Prevence 

závislostí, závislostního chování a předcházení vzniku závislostí u dospívajících“
• květen 2016 Regionální konference PPRCH Olomouc, pořadatel PPP Olomouc, 

Příspěvek:  „Indikovaná prevence, jak na to“ 
• listopad 2016 Regionální konferenci PPRCH Olomouc, Pořadatel PPP Olo-

mouc, Příspěvek: „Práce s rodiči v P-centru Olomouc“

Pracovní tým 
Bc. Markéta Rodryčová, vedoucí Centra primární prevence
Bc. Jiří Klimeš, zástupce vedoucí
Bc. Eva Červenková, lektorka
PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D., lektor
Mgr. Jitka Škarohlídová, koordinátorka studia pro školní metodiky prevence

Externí lektoři:
Mgr. Petra Malasková
Mgr. Tereza Houšková 
Bc. Klára Plisková
Bc. Zuzana Saparová
Bc. Barbora Vavřichová
Bc. Hana Novotná,
Tereza Chobotská
Kateřina Brychová

Supervize vedli:
PhDr. Leona Němcová
PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D.
Mgr. Marek Mikláš
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stránkách galerie: www.galerieumloka.cz). Účastnili jsme se Olomoucké muzejní noci 
a Dnů evropského dědictví. Galerii jsme měli otevřenou od pondělí do pátku od 13:00 
do 19:00. Celková návštěvnost galerie v roce 2016 byla 4042 návštěvníků – každoročně 
se nám návštěvnost zvyšuje.   

Přehled o nákladech a výnosech akcí Galerie U Mloka v roce 2016:
Náklady činily celkem 349 475 Kč (v tom materiálové náklady 8 498 Kč; energie 2 632 Kč; 
opravy a údržba 10 452 Kč; ostatní služby jako např. organizační zajištění chodu galerie, 
spoje, pojištění dobrovolníků atd. 130 129 Kč; osobní náklady  197 764 Kč).
Výnosy činily celkem Kč 349 475 Kč (v tom: Ministerstvo kultury ČR 160 000 Kč; Statu-
tární město Olomouc 50 000 Kč; Olomoucký kraj 20 000 Kč; Úřad práce 72 777 Kč; dary 
HIT-HIT 34 912 Kč; ostatní výnosy 11 786 Kč).

Výstavy
do 11. ledna Samson Kambalu (Velká Británie): Nesnesitelná lehkost filmů Nyau
V Galerii U Mloka autor vystavil autorskou selekci filmů žánru Nyau Cinema. Výstava 
proběhla v rámci Přehlídky animovaného filmu Olomouc.  

12. leden–29. únor Hesham Malik (Bahrajn): Swastika
Výstava obrazů, kde byla technika kombinovaná – olej, akryl a  inkoust na  plátně. 
Námětem obrazů bylo umělecké ztvárnění mytologie a filosofie prastarého symbolu 
Swastiky. 

4. březen–5. duben David Přílučík, Jiří Žák, Jakub Benda, Kryštof Ambrůz, Oleksan-
dr Martsynyuk (Ukrajina): INTER-FACE  
Styčným bodem a východiskem kolektivní výstavy Inter-face byla tematizace (sebe)pre-
zentace skrze technický obraz. 

7. duben–9. květen Lukáš Mach – Jedna svatba, jeden pohřeb 
V galerii jsme vystavili soubor černobílých fotografií, hlavním tématem autorových fo-
tografií byla instalace muže a ženy na téma svatby a pohřbu zároveň. 

18. květen–30. červen Jan Langer, Václav Zimmermann: HOVORY O
Audiovizuální instalace pro nejistého posluchače a hovory o. Výtvarný projekt a instala-
ce reagovala na prostory Galerie U Mloka a byla jí šitá na míru.

1.–27. září Leopold Habermann: Fe NOMEN POLDI HABERMANN 
V Galerii U Mloka jsme představili ukázky z volné tvorby uměleckého kováře z Jihlavy. 

5.–27. říjen David „IGA“ Grygárek, Pavel Gončarov, Marek Kroupa: Street Fighters 5
V Galerii U Mloka jsme představili olomoucké umělce, kteří se věnují streetartu. Autoři 
reagovali na současnou scénu a představili své nové projekty. 

31. říjen–1. listopad Elizabeth Allyn Woock (USA), Jakub Urbanec 
Výstava ilustrací a koláží z knihy „Z pírka bázní“.

2.–30. listopad Petr Zatloukal 
Výstava obsahovala cyklus velkoformá-
tových fotografií, které zachycují příběhy 
ulice z úhlu více než netradičního.

1. prosinec Jozef Mrva: Body armor 
Výchozím kurátorským impulsem pro 
přípravu výstavy současného českého 
umělce Jozefa Mrvy v olomoucké Galerii 
U Mloka se stala esej Johna Bergera s ná-
zvem Proč se dívat na  zvířata? Výstava 
proběhla v rámci Přehlídky animované-
ho filmu Olomouc.  

Přehled akcí 2016
• 21. prosinec Veganská večeře
• 8. prosinec Ondřej Fibich
• 7. prosinec Zimní vítr ve skříni
• 30. listopad Veganská večeře
• 29. listopad KLUBY POETICKÝCH SPROSŤÁKŮ
• 28. listopad Psychologie baru: Zdravé sebeprosazování
• 23. listopad Suicide by Cop (pl), Godot Youth (cz)
• 22. listopad Psychologie baru: Naučte se být šťastnými
• 15. listopad Psychologie baru: Svět za hranicí bdělosti
• 8. listopad Psychologie baru: O stresu bez stresu
• 26. říjen VEGANSKÁ VEČEŘE
• 25. říjen ILONA ŠVIHLÍKOVÁ
• 12. říjen podzimní vítr ve skříni
• 21. září Veganská večeře
• 10. září–11. září DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
• 31. srpen VEGANSKÁ VEČEŘE
• 27. červenec VEGANSKÁ VEČEŘE
• 1. červenec – 31. srpen GALERIJNÍ PRÁZDNINY
• 29. červen VEGANSKÁ VEČEŘE
• 8. červen LETNÍ VÍTR VE SKŘÍNI 
• 25. květen VEGANSKÁ VEČEŘE
• 20. květen Olomoucká muzejní noc
• 3. květen koncert POTENCE (Fr) A LINK (Bel)
• 3. květen WORKSHOP – PSYCHOLOGIE BARU
• 2. květen 75. výročí vzniku 313. československé perutě
• 27. duben VEGANSKÁ VEČEŘE
• 27. duben Workshop – Psychologie baru 
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• 26. duben Workshop – Psychologie baru 
• 25. duben Workshop – Psychologie baru 
• 12. duben Básnířky u Mloka – Hodina mezi psem a mlokem
• 30. březen VEGANSKÁ VEČEŘE
• 23. březen JARNÍ VÍTR VE SKŘÍNI
• 1. březen Po stopách čaje
• 24. únor VEGANSKÁ VEČEŘE
• 17. únor koncert Beata Bocek (CZ) a Christoffer Strandh (SWE)
• 3. únor koncert Jakuba Čermáka
• 27. leden VEGANSKÁ VEČEŘE
• 20. leden DESKOVKY U MLOKA

Pracovní tým 
 Eva Červenková, vedoucí a kurátorka galerie
 Hana Ďuráková, galeristka 
 Kuba Kovařík, grafik
 Marie Meixnerová, kurátorka výstav
 Viktorie Schrötterová, kurátorka výstav,
 Veronika Jurečková, kurátorka výstav.
 
Moc děkujeme všem dobrovolníkům – bez Vás by galerie nemohla fungovat. 

Stáže
Koordinátorky: Eva Červenková a Kristýna Bajerová, dále se podílí všichni zaměstnanci.

Pro koho: Stáže mohou absolvovat studenti vyšších odborných a vysokých škol.

Studentům nabízíme možnost absolvovat v P-centru krátkodobou nebo dlouhodobou 
stáž. Naším cílem je, aby studenti poznali chod naší organizace a  seznámili se s  čin-
nostmi, které nabízíme. Stážista má během praxe možnost účastnit se prožitkové lekce 
v Centru primární prevence, seznámí se s činnostmi Rodinného centra, Doléčovacího 
centra, Poradny, Příjmové služby a Galerie U Mloka. Vybírá si, ve kterém programu se 
chce více zapojit. Snažíme se, aby stážisté mohli absolvovat náslechy přímé práce a pří-
padně se do naší práce zapojit. Jejich postřehy jsou pro nás cenné a současně věříme, že 
jim máme co nabídnout.

Stánek P-centra při Dětském dni Nadace Malý Noe v září 2016
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  - Individuální projekt OK 2 
    (mediace)

1 289 065 licence 14 765

  - vzdělávání pěstounů 38 400 ostatní služby 138 049

  - odborné poradenství – OSPOD 121 920 Osobní náklady 8 055 860

Centrum primární prevence 577 030 hrubé mzdy 4 765 029

  - programy selektivní PP 209 600 DPČ 486 542

  - vzdělávací programy 169 750 DPP 999 730

  - intervenční programy 37 680 zdravotní, sociální pojištění 1 782 610

  - SSMŠP „250“ 160 000 zákonné pojištění 21 949

 ostatní příjmy 3 293

Jiné ostatní výnosy 209 572 Jiné ostatní náklady 228 458

kompenzace odpisu 2016 209 572 odpisy dlouhodobého majetku 209 572

poskytnuté členské příspěvky 8 100

 jiné ostatní náklady 10 786

CELKEM 10 386 868 CELKEM 10 367 304

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 19 564

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016: 20

Pracovní tým 
Mgr. Ivana Bauerová, ekonomická manažerka
Alena Fritzová, ekonomicko-administrativní pracovnice (účetní)
Radka Chromková, pracovnice prvního kontaktu, administrativní pracovnice
Jan Sychra, pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník – do 31. 3. 
2016
Michal Holubec, pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník – od 1. 4. 
2016

Výše uvedení pracovníci jsou součástí personálního obsazení projektů P-centra.

Ekonomicko-provozní tým
„In mediās rēs.“ 

Hospodaření P-centra, spolku k 31. 12. 2016
 

VÝNOSY Kč NÁKLADY Kč

Provozní dotace, příspěvky 6 506 379 Materiál  387 239

MŠMT 575 032    kancelářský, drogistický 74 441

Ministerstvo práce a sociálních věcí 972 000 odborná literatura 11 712

Úřad vlády - RVKPP 1 529 000 drobný majetek, vybavení 170 928

Ministerstvo kultury 160 000 zdravotnický materiál 51 273

Ministerstvo vnitra 60 000 ostatní materiál 78 884

úřady práce 72 777 Energie 274 804

Olomoucký kraj 1 908 070 elektřina 92 530

Statutární město Olomouc 1 212 000 plyn 141 474

Nadace táta a máma 17 500 SNO 40 800

Dary, sbírky 115 362 Opravy a údržba 110 237

Cervus s.r.o. 50 000 opravy, revize, údržba - běžná 110 237

ACTIVA s.r.o. 10 681 Cestovné 20 919

Penam a.s. 3 500 zaměstnanci 20 919

HIT HIT 34 912 Drobné občerstvení a jiné 17 622

Hopi Popi a.s. 1 189 občerstvení, dárky 17 622

výtěžek sbírky 4 780 Služby 1 272 165

individuální dárci 10 300 tisky, kopírování, propagace 42 332

telefonní poplatky, internet, 
poštovné

119 015

školení, kurzy 256 220

Vlastní příjmy 3 555 555 supervize 116 200

Doléčovací centrum 285 540 nájemné, pronájmy 324 762

  - chráněné bydlení 284 540 pojištění 28 731

  - vedení odborných stáží 1 000 správa sítě, Panoramixu 71 490

Rodinné centrum U Mloka 2 689 692 organizační a kurátorská činnost 119 000

  - Individuální projekt OK 1 1 240 307 lektorská činnost 41 600
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Poděkování
Dobrovolníkům:

Bayerová Simona,
Čáslavská Lucie, 
Haug Manuela,
Hlavicová Monika,
Holanová Karolína,
Hyková Petra,
Chobotská Tereza,
Chudárková Petra,
Jandáková Pavla,
Konečný Martin,
Koudelníčková Petra,
Křenková Veronika,
Lešková Lucie,
Mečkovský Filip,
Michálková Monika,

Moučková Martina,
Němcová Nikola,
Ohnisková Anna,
Purkertová Martina,
Sadecký Jakub,
Sosíková Anna,
Surovcová Kateřina,
Swiderová Veronika,
Trtílková Jana,
Tumová Martina,
Tvrdá Veronika,
Záklasníková Nicola,
Zemanová Barbora, 
Zdenka Šuldová, 
Mirka Sychrová, 

Lenka Zelená, 
Dominika Sedláčková, 
Kája Hlochová, 
Katka Škopová, 
Tereza Čápová, 
Martina Ligurská, 
Irena Mařincová, 
Eliška Krahulíková, 
Hana Jeřábková, 
Sabina, 
Tomáš Jirouš, 
Honza „Blum“ Stromšík, 
Dalibor Feit. 

Dárcům

V roce 2016 byly naše projekty realizovány za finanční podpory a spoluúčasti:

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 (Podprogram č. 1 a 2, Program protidrogové prevence)
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ – SELEKTIVNÍ, VŠEOBECNÁ A INDIKO-
VANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Statutární město Olomouc
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE („250“)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

RODINNÉ CENTRUM U MLOKA
Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj (Podprogram č. 1 a 2),
Olomoucký kraj (Individuální projekt Olomouckého kraje „Služby sociální preven-
ce 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 progra-
mu Zaměstnanost).

DOBROVOLNÍCI U MLOKA POMÁHAJÍ DĚTEM
Ministerstvo vnitra ČR,
Olomoucký kraj,
Nadace táta a máma,
Veřejná sbírka.

GALERIE U MLOKA
Ministerstvo kultury ČR,
Statutární město Olomouc,
Olomoucký kraj, 
Úřad práce,
Výtěžek z akce HIT-HIT.

Dále našim projektům a službám pomohly (peněžní i nepeněžní formou) tyto firmy 
a fyzické osoby:

ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Fofrnet, s.r.o.
Slam.cz
Hopi Popi, a.s.
Penam, a.s.
OLiVy, z. s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Pevnost Poznání Olomouc
Stafos, s r.o.,
Ľubica Belásová – Mýdlový svět
ARPOK, o.p.s.
ČSOB Modrá Akademie
Fórum dárců
ZŠ sv. Voršily v Olomouci
Stafos, s r.o.
Q – ELEKTRIK, a.s.
Nadace Malý Noe

NEJLEPŠÍ ADRESA, a.s. – www.olomouc.cz
studenti Gymnázia Hejčín
Ing. Petr Šterc
JUDr. Jaroslav Klimeš
MUDr. Jarmila Šmoldasová
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Tomáš Kubíček, keramik
Zbyněk Krutil
Jindra Holubec y Amigos
Jiří Jurečka
Bc. Jaromír Ježek
Miroslav Pácal
Olga Trunečková
Lenka Rázgová, Československá obchodní banka, a. s.
Kateřina Danielová
Michaela Brodská
MUDr. Michaela Schaferová

… a další drobní individuální dárci ...

Za poskytnuté dotace, podpory, nadační příspěvky a dary nebo dobrovolné činnosti 
všem jmenovaným velmi děkujeme!
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Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

Kontaktní údaje
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
Registrace MVČR: 18. 9. 1994
Číslo registrace: II / s – OS / 1-25051 / 94 / R
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 175 278311/0300
Právní forma: právnická osoba – spolek
Počet členů spolku: 10

Výbor spolku

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

Kontrolní komise spolku

Ing. Pavel Burša, předseda
Ing. Miloslava Hrušková, místopředsedkyně
Karel Malý

Vedení organizace

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová, ředitelka 
Mgr. Veronika Jurečková, výkonná ředitelka

Děkujeme za výbornou a podnětnou spolupráci:

AXON systems, s.r.o. – Kateřina Manková, grafické práce a ilustrace
Richard Kořínek, 
Mobilní Hospic Ondrášek, o.p.s., – Martina Dunděrová
Mgr. Hana Vacková
Jan Sychra, správa IT 
Středisko výchovné péče na Svatém Kopečku – Mgr. Jana Horáková, Mgr. Aleš Lanča
Učitelům na základních školách Řezníčkova, Dr. Nedvěda, Velký Týnec, Holečkova, 
Vejdovského, Droždín a Bystrovany.
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P-CENTRUM, spolek

Lafayettova 47/9
779 00  Olomouc

spolek

A K T I V A

A. 1 2 877 2 668

II. 10 6 696 6 696

2. 12 420 420

3. 13 6 164 6 164

4. 14 112 112

III. 21 44 44

2. 23 44 44

IV. 29 -3 863 -4 072

6. 35 -3 751 -3 960

7. 36 -112 -112

B. Krátkodobý majetek celkem 41 1 615 1 732

II. 52 143 399

1. 53 14 272

4. 56 67 59

17. 69 44 68

18. 70 18 0

III. 72 1 472 1 333

1. 73 13 30

3. 75 1 459 1 303

85 4 492 4 400

ROZVAHA (BILANCE)
K 31.12.2016

(v celých tis.Kč)
Zpracováno v souladu s vyhláškou Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

č.504/2002 Sb.ve znění pozsějších předpisů

Podíly - podstatný vliv

IČ

60803291

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období

Číslo 
řádku

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Oprávky ke stavbám

Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí

Pohledávky celkem

Odběratelé

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Umělecká díla, předměty a sbírky

Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory 

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Poskytnuté provozní zálohy

Jiné pohledávky

Dohadné účty aktivní

Krátkodobý  finanční majetek celkem

Pokladna

Účty v bankách

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek celkem

PASIVA  

A. 1 3 733 3 544

I. 2 3 562 3 353

1. 3 3 562 3 353

II. 6 171 191

1. 7 x 20

2. 8 73 x

3. 9 98 171

B. 10 759 856

II. 13 65 46

6. 19 65 46

III. 21 574 802

1. 22 4 6

3. 24 4 0

6. 27 328 436

7. 28 186 220

9. 30 52 75

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 34 0 65

IV. 45 120 8

2. 47 120 8

49 4 492 4 400

Razítko Odesláno dne : 31.3.2017

Podpis odpovědné osoby : MUDr. Jarmila Šmoldasová

Podpis osoby odpovědné za sestavení : Mgr. Ivana Bauerová

Okamžik sestavení : 30.3.2017

Telefon : 585 221 983

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období

Jmění celkem

Vlastní jmění

Číslo 
řádku

Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

Ostatní přímé daně

Jiná pasiva celkem

Dodavatelé

Přijaté zálohy

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Závazky k inst.soc.zabezp. a zdrav.pojištění

Dohadné účty pasivní

Krátkodobé závazky celkem

Vlastní zdroje celkem

Cizí zdroje celkem

Výsledek hospodaření celkem

Účet výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta minulých let

Dlouhodobé závazky celkem

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

60803291

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost celkem

1

I. 2 2 083 0 2 083

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 3 662 662

3. 5 110 110

4. 6 21 21

5. 7 18 18

6. 8 1 272 1 272

III. 13 8 056 0 8 056

10. 14 6 251 6 251

11. 15 1 783 1 783

13. 17 22 22

V. 21 11 0 11
22. 28 11 11

VI. 29 210 0 210

23. 30 210 210

VII. 35 8 0 8

28. 36 8 8

39 10 368 0 10 368

Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami

Náklady na cestovné

Mzdové náklady

Jiné ostatní náklady

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravné položky 

Název ukazatele

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Náklady celkem

Poskytnuté příspěvky

spolek

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Číslo 
řádku

Stav k rozvahovému dni

A. NÁKLADY

Zpracováno v souladu s vyhláškou 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 31.12.2016

(v tis.  Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Opravy a udržování

č.504/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů P-CENTRUM, spolek

Lafayettova 47/9
779 00  Olomouc

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost celkem

40

I. 41 6 506 0 6 506

1. 41 6 506 6 506

II. 43 115 0 115

3. 45 115 115

III. 47 3 555 3 555

IV. 48 211 0 211

7. 51 1 1

10. 54 210 210

61 10 387 0 10 387

62 20 0 20

63 20 0 20

Razítko Odesláno dne : 31.3.2017

Podpis odpovědné osoby : MUDr. Jarmila Šmoldasová

Podpis osoby odpovědné za sestavení : Mgr. Ivana Bauerová

Okamžik sestavení : 30.3.2017

Telefon : 585 221 983

Provozní dotace

B. VÝNOSY

Výnosy celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Jiné ostatní výnosy

Číslo 
řádku

Přijaté příspěvky (dary)

Výnosové úroky

Přijaté příspěvky 

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy

Název ukazatele

Provozní dotace

Stav k rozvahovému dni



2016


