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Socioterapeutické činnosti klientů Doléčovacího centra



Nám všem přeji, aby rok 2021 přinesl zlepšení v epidemiologické situaci, ať můžeme 
dělat věci, které nás těší a přináší nám radost. Ať se nemusíme obávat osobních setkávání 
s lidmi, ať opět funguje podávání si ruky a objetí při vítání i loučení.

 
Kéž máme nejen v tomto roce dostatek trpělivosti, energie, sil, pochopení pro jiné lidi 

a hlavně pevné zdraví. 

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

Úvodní slovo 

Vážení přátelé,

když hodnotím rok uplynulý, dívám se na to, co se nám 
dařilo a co se změnilo. Rok 2020 se v mnoha oblastech vy-
mykal tomu, na co jsme doposud byli zvyklí. Do života nás  
i celého světa vstoupilo nové ohrožení, Covid-19. To se odrazilo  
i ve fungování naší organizace.

Od března byly s uzavřením škol zastaveny i naše programy Centra primární preven-
ce, na pár týdnů musely být omezeny i služby Rodinného centra U Mloka. Poradna pro 
alkoholové a jiné závislosti přešla na online konzultace, Doléčovací centrum omezilo 
některé aktivity a převedlo je na formu jinou. Galerie U Mloka se musela uzavřít.

Na počátku pandemie se nám podařilo zajistit dostatek dezinfekčních prostředků. 
Kolegyně Radka Chromková a Míša Schaferová začaly ihned šít ochranné roušky, které 
jsme mohli rozdat klientům i dalším kolegům. Všichni pracovníci reagovali okamžitě 
na změněné podmínky a jejich velkou snahou bylo zajistit naše služby tak, aby se to co 
nejméně dotklo služeb pro klienty. I když i nás jednotlivě se dotýkala různá omezení, 
karantény, onemocnění nás nebo našich blízkých, naše služby fungovaly a pomáhaly 
těm potřebným. 

V podobném režimu probíhal i další zbytek roku, kdy se občas některá opatření zmír-
nila a mohli jsme fungovat více i osobně. Někdy jsme museli okamžitě reagovat na další 
vládní opatření a provoz měnit. Donutilo nás to naučit se více komunikovat v online 
prostředí, vymýšlet, jak jinak naše služby zprostředkovat pro školy i veřejnost a hlídat co 
nejvíce bezpečí své i našich klientů. 

Jsem velmi hrdá na to, jak jsme dokázali v tak náročných podmínkách fungovat, že 
se nám podařilo udržet všechny služby, realizovat i aktivity navíc. Zvládli jsme bene-
fiční přednášku MUDr. Františka Koukolíka O stresu, o kterou byl velký zájem i přes 
omezené možnosti v návštěvnosti diváků. Výstavní program Galerie U Mloka probíhal 
v plném rozsahu přes online prezentace. Centrum primární prevence své programy do-
kázalo rozšířit a prezentovat pro školy také v online prostoru. 

Děkuji všem, kteří se na fungování centra v roce 2020 podíleli. Pracovníkům, členům 
Výboru spolku, příznivcům, podporovatelům a také všem dárcům. Bez Vašich darů, 
pomoci a přízně by se nám mnoho věcí nepodařilo uskutečnit a realizovat. Vážíme si 
Vašeho zájmu o činnost P-centra. Je to jedna z věcí, které nás motivují stále zlepšovat 
služby pro veřejnost.

Letní týmové setkání zaměstnanců P-centra
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Doléčovací centrum
„Řeka si razí skálu ne kvůli své síle, 

ale kvůli své vytrvalosti.“

Ralph Smart

Doléčovací program je službou následné péče, kte-
rá je určená lidem po rezidenční léčbě závislosti. 
Pomáhá jim najít si práci, bydlení a celkově se posta-
vit na vlastní nohy a uplatnit přitom vše, co se naučili  
v léčbě: plánovat a uskutečňovat své cíle, pracovat s rizi-
kovými situacemi, zvládat nároky života bez návykových látek  
a hazardu. Program v trvání 6 nebo 8 měsíců zahrnuje individuální práci (terapie, sociální 
práce) i skupinové aktivity (terapeutické a socioterapeutické skupiny). Důležitou doplň-
kovou službou programu je chráněné bydlení a dobrovolné ženské a mužské skupiny, dále 
párová či rodinná terapie.

Ochranu zdraví klientů i pracovníků jsme v roce 2020 zajišťovali důsledným dodržová-
ním hygienických opatření na chráněném bydlení a ve všech prostorách zařízení. Sociální 
distance jsme docílili přesunem individuálních konzultací do virtuálního prostoru a roz-
dělením služeb pracovníků. Na úbytek pracovních nabídek jsme reagovali zintenzivněním 
sociální práce. Skupinové aktivity jsme po nezbytnou dobu nahrazovali individuálními 
domácími úkoly zaměřenými zejména na práci se stresem a trávením volného času. 

Rok 2020 v číslech
36 klientů v programu (z toho 27 mužů a 9 žen)
41  let byl průměrný věk závislých na alkoholu
32  let byl průměrný věk závislých na nealkoholových látkách
87  jednání s novými zájemci o službu
9  řádných absolventů programu
2452    hodin přímé klientské práce
668  hodin individuální terapie
517  hodin sociální práce
29  hodin základního poradenství
44  terapeutických skupin
34  socioterapeutických skupin
32  náhradních terapeutických úkolů reflektovaných individuálně
1630  intervencí po telefonu nebo emailu
219  osobních kontaktů
15  hodin krizové intervence
+ tisíce roušek a hektolitry dezinfekce :)
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Milí čtenáři výroční zprávy,

uplynulý rok 2020 se v mnohém opravdu dalece vymykal 
naší běžné zkušenosti, výrazně zvýšil nároky na naše kli-
enty i terapeutický tým. Přesto mi, prosím, dovolte obrátit 
pozornost k něčemu, co naopak zůstává po léta neměnné  
(Covidu navzdory). Je to potřebnost Doléčovacího progra-
mu prokázaná trvalou, kapacitu převyšující poptávkou.  
A je to uskutečňování našeho poslání, které dokládají naši 
absolventi svou stabilizací, integrací ve společnosti a také spo-
kojenými životy bez hazardu a návykových látek. Děkuji ze srd-
ce všem, kdo nám v tom jsou trvale i příležitostně nápomocni!

Mgr. Edmund Wittmann, 
vedoucí Doléčovacího centra, psycholog a terapeut

Tým Doléčovacího centra 
PhDr. Dagmar Krutilová – ředitelka, terapeutka
Mgr. Edmund Wittmann – vedoucí Doléčovacího centra, terapeut
Mgr. Petr Šeda – sociální pracovník
Mgr. Aneta Klechová – terapeutka
Bc. Jiří Klimeš – terapeut
Bc. Marcel Skýba – sociální pracovník
Radka Chromková – pracovnice prvního kontaktu
Michal Holubec – pracovník prvního kontaktu

S autorovým souhlasem přikládáme autentické svědectví  
o životě v abstinenci.
S tou myšlenkou vrátit se po komunitě domů a začít normálně odznovu nejdřív koke-
tuje každej. S postupem času je ti ale čím dál víc jasný, že takovej návrat není možnej.  
Ve městě, kdes bral a páchal trestnou činnost, tě už nic dobrýho nečeká. Jenom neúspěch  
a dřív nebo později recidiva. Někdo míň chápavej si pro tu lekci ale stejně dojde, aby po-
chopil, že tudy cesta nevede.

To byl přesně i můj případ. Proto první věc, co jsem v komunitě řešil, když jsem nastoupil 
podruhé, bylo doléčování. Prostě novej start s čistým štítem ve městě, kde tě nikdo nezná. 
Teď můžu s jistotou říct, že mě zpátky do Jižních Čech už nic nedostane. Olomouc je klidný 
malebný město. Po pár peripetiích jsem si našel práci, kde jsem konečně spokojenej. Chla-
pi ze směny věří, že jsem něco jak Mirek Dušín, když ani nepiju. Haha. Máma se mnou 
naštěstí už zase mluví – voláme si dvakrát týdně. No a nakonec přišla asi i ta láska! Je to 
teda ještě jako čerstvý, tak to nechci zakřiknout. Musím ale říct, že teprve teď žiju opravdu 
spokojenej, normální život.

Rok v komunitě i potom na doléčováku tě změní. Vidíš různý lidi přicházet a odchá-
zet. V duchu si říkáš – já budu ten silnej, tentokrát už to doklepu. Závislost je jen jedna.  
A je fuk, jestlis předtím bydlel pod mostem a ředil si nášleh vodou z kaluže, nebos točil 
velký prachy a namlouval si, že seš na vrcholu tý feťácký pyramidy. Závislost je jedna.  
A každej, kdo s tím chce seknout definitivně, má jednu věc společnou: svýho dna se už dotkl 
a nechce zpátky. Cesta ven prostě vede vpřed! Díky za tu možnost.
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Poradna pro alkoholové  
a jiné závislosti

„Za každou závislostí stojí konkrétní člověk se 
svým příběhem, který ho k závislosti přivedl.“ 

M. Schaferová – terapeutka poradny

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 po-
radenství, 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 2020 v číslech
244  klientů 
2037  výkonů individuální terapie  
322  výkonů základního poradenství  
278  výkonů sociální práce 
3128  všech výkonů (včetně krizové intervence, toxikologických testů atd.)
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Provoz a přístup naší poradny byl aktivní i během pandemie 
navzdory zavedeným vládním opatřením. Mnohé kontakty 
s klienty se nám dařilo realizovat skrze online videohovory 
nebo alespoň telefonicky. Zároveň bylo stále možné setkat se 
i osobně, ovšem za přísného dodržování vládních nařízení  
a preventivních opatření. 

V létě jsme se těšili, že snad bude vše fungovat při starém.  
S podzimním zklamáním ovšem přišla i zkušenost z distanční-
ho poradenství z jarního lockdownu. 

Přestali jsme nabízet testování klientů na užití drog, což potřebovali 
nejčastěji pro další instituce, kurátory OSPODu či soudy. Službu totiž nešlo realizovat bez 
patřičného odstupu. Uvědomovali jsme si vážnost epidemické situace a respektovali jsme 
to, co hygienici, epidemiologové a parlament určili jako prioritní pro boj s pandemií. S vy-
necháním testování jsme zároveň získali větší kapacitu pro poradenství a terapii. 

Tento náročný rok přinesl mnoho starostí a obtíží napříč celou naší společností, což se 
projevilo také na zvýšeném zájmu veřejnosti o naše poradenství. Pocity nejistoty, každo-
denní zátěž, konflikty, obavy, ztráty a úzkosti samozřejmě přinesly i potíže s nadužíváním 
alkoholu nebo častější selhávání ve snaze abstinovat. Byli jsme s mnohými našimi klienty  
v takovém kontaktu, co nám naše profesní, provozní i lidské kapacity dovolily. Naučili jsme 
se nové věci a rozhodně nám zapálení nechybělo, protože nás také motivovala snaha všech, 
kdo nás oslovili, jak sami chtěli svou situaci nějak zlepšit. 

Obdiv také patří spolupracujícím odborníkům, se kterými jsme se snažili pomoct tam, 
kde to bylo už nad rámec našich možností. 

S přibývajícím zájmem se ale naše čekací doba prodlužovala, což nás trápí stále. Proto 
se snažíme neustále rozvíjet a přizpůsobovat fungování poradny tak, aby si jednak zacho-
vala svou odbornou kvalitu a profesionalitu, ale také abychom každému, kdo nás oslo-
ví, dokázali alespoň rozsvítit jiskru naděje a podpořit do budoucího zdolávání překážek.  
Ty nám přináší nejen pandemie, ale i život sám, který je bez ní i tak často nepředvídatelný 
navzdory našim touhám a představám. 

 PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D., 
vedoucí Poradny pro alkoholové a jiné závislosti, terapeut

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 – terapeut, sociální pracovník
doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D. – terapeut
Radka Chromková a Michal Holubec – pracovníci prvního kontaktu, příjem klientů 
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Rodinné centrum U Mloka 
„Rodina je jednou z nevyhnutelných 

podmínek štěstí.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

Základními potřebami dětí jsou potřeby souná-
ležitosti a  bezpečí, tedy někam patřit a  vnímat svět 
jako bezpečné místo. Děti, které navštěvují Rodinné cen-
trum U Mloka, tyto potřeby nasyceny nemají a vykazují známky selhávání jak doma, 
tak i mezi vrstevníky a ve škole. V rámci mediací pomáháme rodinám v krizi, spojené  
s rozpadem rodiny, vyjasnit si a naplánovat způsob péče o děti, dělat rozhodnutí v zájmu 
dítěte, zlepšit narušené vztahy a komunikaci. Podporujeme nápravu poruch učení a po-
máháme zlepšit vzdělávací podmínky v rodině.

Pomoc ve výchově, komunikaci a vzdělávání
202 klientů (z toho 98 dětí a 104 dospělých)
87  nových klientů
365  dní průměrná délka spolupráce s klienty
1538  výkonů přímé práce, které zahrnují spolupráci v rodině, konzultaci  

v rodinném centru, společnou návštěvu např. školy apod.
26  socioterapeutických klubů o celkové délce 69,5 hodin,  

na které chodilo 16 dětí

Mediační centrum Olomouc
127  mediačních setkání v délce 3-4 hodiny
1538  mediačních intervencí
694  osobních sociálně právních konzulatací s rodiči
104   konzultací s dítětem
68  částečných dohod
13  úplných dohod
2899  kontaktů s klienty (e-mail, telefon apod.)
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Stanislav Kocourek, vedoucí Rodinného centra:

Základní potřebou každého z nás je potřeba bezpečí a sou-
náležitosti, tedy potřeba někam patřit a vnímat svět jako 
bezpečné místo. Rodiny s dětmi, které k nám přicházely  
i v roce 2020, většinou tuto potřebu nemají dočasně naplně-
nou a potřebují poradit či pomoct něco zvládnout či si něčím 
společně s námi projít. Působíme vlastně v roli průvodců v pro-
cesu poznání sebe i druhých.

Zvlášť v období přetrvávajících vládních opatření souvisejících s pandemií Covidu  
se ukázalo (a tento trend předpokládáme i do budoucna), že přibývá v rodinách komuni-
kačních problémů a rizikových situací mezi rodiči a dětmi.

Právě Covid ovlivnil v roce 2020 výrazně činnosti a aktivity naší služby. Během jarní 
vlny pandemie Covidu muselo být Rodinné centrum v období od 18. března do 24. dub-
na uzavřeno. Služby klientům jsme v tomto období poskytovali v nejnutnějších případech 
dobrovolně formou online nástrojů nebo telefonicky. Online formy práce s klienty jsme pak 
využívali i v dalších měsících. Nicméně, třeba u rodin, které procházely rozvodem, klienti 
raději čekali, až bude možné potkat se osobně. To platilo zejména pro komunikaci s dětmi. 
V tomto případě jsme se sami rozhodli, že v rámci zajištění jejich bezpečí je lépe počkat na 
osobní formu setkání.

Někteří klienti navíc během uzavření služby bohužel nemohli být online formou kontak-
továni z důvodu chybějícího technického vybavení.

Postupně jsme se s protahující se dobou trvání pandemie vraceli k osobní formě konzul-
tací. Toto rozhodnutí s sebou ale neslo zvýšené nároky na zajištění všech protiepidemiolo-
gických bezpečnostních opatření dle nařízení vlády a doporučení Olomouckého kraje.

Skupinové sociálně terapeutické aktivity musely být ale kvůli pandemii Covidu bohužel 
omezeny a posléze zcela přerušeny. U rizikovějších klientů jsme ale přistoupili na individu-
ální konzultace, a to jak se samotnými dětmi, tak i rodiči.

Mgr. Stanislav Kocourek,
vedoucí Rodinného centra U Mloka, terapeut

PhDr. Lenka Poláková, vedoucí mediačního programu, 
psycholog, mediátorka:

V Mediačním centru nám jde o to, co nejvíce ochránit děti 
před důsledky rozpadu rodiny. Pracujeme s dětmi i rodiči for-
mou komplexní práce, která umožňuje dětem se lépe adapto-
vat na nové rodinné podmínky a situace spojené s rozpadem 
rodiny. Další forma práce je mediace sloužící k nastavení pra-
videl a postupů, které vyhovují nejen oběma rodičům, ale také 
dětem. Hlas dětí je v mediaci slyšet a pracuje se s ním. Mediace 
umožňují změnu konfliktní rodinné situace, vyjasnění a porozumění 
situace, podporují strany ve schopnosti dělat jejich vlastní rozhodnutí, což má pozitivní 
vliv i na jejich děti. Nahlédnout do naší práce můžete skrze příběh Honzy a Davida, který 
sdílíme níže.

Anežka Škeříková, sociální pracovnice:

Když jsme se s Honzou a Davidem viděli poprvé, nacházeli 
se v období, kdy vůbec netušili, jak bude jejich rodinná situa-
ce vypadat. Nevěděli, kam budou chodit do školy, kde budou 
bydlet, kdy se budou vídat s tátou. Rozchod rodičů byl pro 
ně čerstvý, velice citlivý a spojený s nepříjemným zážitkem, 
kdy byli svědky potyčky mezi rodiči. Pro oba chlapce bylo těžké  
o všem mluvit a s celou situací plnou změn se vyrovnat. Mým 
úkolem bylo, abych pohled kluků na celou situaci předala rodi-
čům a v nastalé situaci chlapce podpořila. S Honzíkem i Davčou jsme  
se setkali opakovaně. Měli mimo jiné možnost vytvořit si rodinu superhrdinů, 
kteří mají svoji superschopnost, ale také svůj kryptonit. A pomocí příběhů a superhrdinů 
tak mohli bezpečněji mluvit o tom, jak jim je a co potřebují a projít tak náročným obdobím 
k větší stabilitě a jejich jistotě.
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Tým Rodinného centra – pomoc ve výchově a vzdělávání
Ing. Mgr. Stanislav Kocourek – vedoucí Rodinného centra U Mloka
Mgr. Bc. Jiřina Pončová – sociální pracovník, terapeut
Mgr. Simona Bayerová – pedagožka, pracovnice pro podporu vzdělávacích potřeb 

 v rodině
PhDr. Martina Fülepová – terapeutka, garantka rodiny, vede klub starších dětí
Bc. Aneta Viktorová – vede kluby mladších a starších dětí
Mgr. Ondřej Filipi – vede klub starších dětí

Tým rodinných mediací 
PhDr. Lenka Poláková – vedoucí mediačního programu, psycholog, mediátorka
Bc. Lucie Mielewczyková, Dis. – sociální pracovnice
Mgr. Anežka Škeříková – sociální pracovnice
Soňa Kleščová – sociální pracovnice

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
„Abys osvětloval světlem jiné, 

musíš nosit slunce v sobě.“

Romain Rolland

Centrum poskytuje programy primární prevence 
pro základní a střední školy. Prostřednictvím part-
nerského rozhovoru a prožitkových technik lektoři 
centra vedou třídní kolektivy k lepší orientaci v sociálním 
prostředí, motivují je k tvoření si správných postojů, k respektu a empatii k ostatním 
lidem. V roce 2020 začali lektoři centra kvůli nemožnosti setkávat se se školami osobně 
poskytovat online program primární prevence. Ze strany škol se zvyšoval zájem o téma-
ta bezpečného pohybu na internetu a sociálních sítích, kyberšikany a zdravého třídního 
klimatu. Centrum pracuje i s učiteli. S těmi lektoři vedou odborné konzultace k progra-
mům, školí je a předávají jim zkušenosti v oblasti primární prevence. 

Rok 2020 v číslech 
23  programů všeobecné primární prevence pro celkem 370 žáků
6  online programů všeobecné primární prevence
34  programů selektivní primární prevence pro celkem 656 žáků
126  hodin v rámci indikované primární prevence
1026  účastníků programů primární prevence celkem
13  spolupracujících škol
3  akreditované vzdělávací kurzy 

28 lajků stránky Centra primární prevence na Facebooku
40  sledujících na Instagramu
12  odběratelů a 769 zhlédnutí na Youtube
21  vytvořených výukových videí
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Provoz Centra primární prevence byl v roce 2020 velmi  
neobvyklý. Změny v personálním obsazení provázely změny  
ve fungování centra. Namísto každodenního vedení zážitko-
vých programů s třídami se naše činnost posunula převážně 
do online prostředí.

Na jaře jsme udělali průzkum mezi pedagogy a na základě 
jejich odpovědí jsme vytvořili metodiky a prezentace. Díky nim 
se tak pedagogové mohou lépe orientovat v online platformách  
a nástrojích a inspirovat se, jak si vybudovat psychohygienické ná-
vyky či jak obnovit třídní kolektiv po návratu do škol po pandemii.

 
Na podzim jsme se těšili na žáky a lekce s nimi, což nám bylo umožněno po dobu jedno-

ho měsíce. Po opětovném uzavření škol a omezení mezilidského kontaktu jsme se rozhodli, 
že když žáci nemohou k nám do centra, vydáme se my k žákům. Vytvořili jsme tedy online 
program primární prevence, který nese název Virtuální klobouk. Již před Vánoci se nám 
úspěšně podařilo zrealizovat prvních pár programů. V těch pokračujeme i v následujícím 
roce a školy o ně jeví větší zájem. V současné situaci je prostor pro budování třídního ko-
lektivu omezený, proto vnímám potřebu online programů jako důležitou pro předcházení 
rizikového chování u žáků po skončení pandemie.

Rozhodli jsme se také v době omezených kontaktů využít sociálních sítí a založili jsme 
profily Centra primární prevence na Facebooku, Instagramu a kanál na Youtube. Zde jsme 
publikovali námi tvořená výuková a metodická videa s tématy primární prevence a obsa-
hem mířili k žákům a pedagogům.

Mgr. Veronika Horáková, vedoucí Centra primární prevence

Tým Centra primární prevence
Mgr. Veronika Horáková, vedoucí 
Mgr. Jakub Vávra – lektor
Bc. Ondřej Filipi – lektor
Bc. Anna Kubíková – lektorka, koordinátorka programů
Mgr. Karina Langová - lektorka
Mgr. Tereza Chobotská - lektorka
Mgr. Karel Havlíček - lektor

Externí lektoři:
Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová  Mgr. Petra Sychrová
Bc. Jiří Klimeš    Bc. Katarína Bieliková
Mgr. et Mgr. Romana Malíková  Bc. Světlana Círová
Bc. Markéta Čajánková   Bc. Veronika Radilová
Mgr. Tereza Houšková
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Galerie U Mloka 
„Genius Mloci v Olomóci“

                                   
V roce 2020 jsme realizovali 5 výstav sou-
časného umění. Doprovodný program, kte-
rý přímo souvisel s výstavami, jsme z dů-
vodu opatření vlády museli omezit. Do 
výstavního programu nám významně zasáh-
la pandemická situace a opatřeni, která byla zave-
dena kvůli omezení šíření nákazy Covid-19. Vzniklá 
situace značně zkomplikovala realizaci výstav v původ-
ně plánovaném rozsahu. Většinu výstav jsme realizovali online formou  
a jsou ke zhlédnutí na facebookových stránkách P-centra, spolku a Galerie U Mloka.

Výstavy 2020
Radka a Emma Folprechtovy – Horizont vertikály
leden–únor

Galerijní tým  
Karel Havlíček, leden–březen
Marcel Skýba, březen–prosinec
Dagmar Krutilová, březen–prosinec
František Javůrek, listopad–prosinec

Vojtěch Škuta – Sorry, ale byl fotbal
duben–květen

ARTe – výstava obrazů kolektiv autorů účastníku arteterapie  
Společnosti MANA, o. p. s.
říjen–listopad

Marcel Skýba – Program
listopad

Daniel Nikolov – ARTe II.
prosinec
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Dar od společnosti Globus pro klienty P-centra. Výtěžek z festivalu Benefičák putoval na podporu terapeutických služeb  
Rodinného centra U Mloka.

V září se uskutečnila přednáška MUDr. Koukolíka. 
Výtěžek putoval na pomoc dětem s výchovnými a školními obtížemi.

Ekonomicko-provozní tým
„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“

Henry Ford

Níže uvedení pracovníci se také podílejí na realizaci projektů P-centra.  
Ekonomicko-provozní tým je tedy součástí personálního obsazení projektů jednotli-
vých center.

Pracovní tým 
PhDr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra
Mgr. Veronika Jurečková – výkonná ředitelka
Mgr. Ivana Bauerová – ekonomická manažerka
Ing. Eva Vodičková – účetní
Martina Opletalová – pomocná účetní
Mgr. Aneta Klusáková – pracovnice pro PR, fundraising a administrativu
Radka Chromková – pracovnice prvního kontaktu, administrativní pracovnice
Michal Holubec – pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník 
Bc. Marcel Skýba – provozní pracovník, správa IT a neocenitelná pomoc všeho druhu
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ACTIVA, s.r.o.

Archa Olomouc, z.s.
Anonymní alkoholici
Benefiční hudební festival Oakfest
Cervus, s.r.o.
České překlady, s.r.o.
Divadlo Tramtarie
Fórum dárců
Hopi Popi, a.s
Globus ČR, v.o.s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Kino Metropol
Letní kino Olomouc
Nadace ČEZ
Nadační fond Albert – Bertík pomáhá
NEJLEPŠÍ ADRESA, a.s. (www.olomouc.cz)
Penam, a.s.
Psychologická ambulance HELP
Sociální družstvo Stabilita
Surikati, z.s.

Individuální dárci:

Bc. Jaromír Ježek – Q-Elektrik a.s. 
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
JUDr. Jaroslav Klimeš – právní služby
Pavel Krychtálek
Matěj Melichar – ODUR a.s.
Jitka Rybenská
Karel Svobodník
MUDr. Jarmila Šmoldasová
Ing. Petr Šterc
Mgr. Lenka Štosová
Miluška Vacková
Ing. Josef Veselský
PhDr. Lenka Zmrzlíková

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za podporu!
Děkujeme panu Jaroslavu Klimešovi za právní poradenství pro naše klienty.
Děkujeme pracovníkům Naše Café za milou atmosféru a Kafe Kodó za pravidelné 
dodávky kofeinu.
Děkujeme organizacím Archa Olomouc a Letní kino Olomouc za uskutečnění festiva-
lu Benefičák, jehož výtěžek putoval na podporu Rodinného centra U Mloka.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili v kampani Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“  
a v kampani Nadačního fondu Albert „Bertík pomáhá“.

V roce 2020 byly naše projekty a činnosti 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
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

●CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Úřad práce

●RODINNÉ CENTRUM U MLOKA
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

●GALERIE U MLOKA
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali jak peněžní, tak i nepeněžní 
formou. Velmi si Vaší podpory vážíme.
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Pohádky o mašinkách slavily u dětí úspěch. Výtěžek z únorového benefičního představení 
Divadla Tramtarie putoval na podporu terapeutických služeb Rodinného centra U Mloka
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Hospodaření P-centra, spolku k 31. 12. 2020
 NÁKLADY Kč  VÝNOSY Kč

 Materiál  796 525  Dotace 14 169 123

kancelářský, drogistický 88 366 MŠMT 266 700   

odborná literatura 13 036 Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 801 480

drobný majetek, hmotný  
majetek (DDHM)

380 968 Úřad vlády - RVKPP 3 132 000

zdravotnický materiál  
(toxitesty apod.)

149 506 Olomoucký kraj 6 254 501

ostatní materiál 164 649 Statutární město Olomouc 1 427 690

 Energie 181 054 Úřad práce 287 129

elektřina 70 346  Dary, sbírka 444 682

plyn 83 500 nadační dary 199 079

vodné, stočné, srážkovné 27 208   finanční dary 207 909

 Opravy a údržba 112 201 ostatní dary  
(věcné, poskytnuté služby)

37 694

opravy, revize, údržba - běžná 112 201  Vlastní výnosy 712 733
 Cestovné 7 711 Doléčovací centrum   

- chráněné bydlení
338 500

zaměstnanci 7 711 Rodinné centrum U Mloka 55 200

 Náklady na občerstvení a jiné 4 357    - mediace 48 000

občerstvení a jiné 4 357    - vzdělávání pěstounů 7 200

 Služby 1 401 609   Centrum primární prevence 314 260

tisky, kopírování, propagace 25 210    - programy selektivní PP 40 200

telefonní poplatky, internet, 
poštovné

122 168    - programy všeobecné PP 27 200

vzdělávání 162 843    - programy indikované PP 12 960

supervize 99 500      - vzdělávací kurzy 233 900

nájemné, pronájmy 553 185   

pojištění majetku 12 931

správa IT sítě, 
správa databáze klientů

58 799

organizační a kurátorská 
činnost

18 150

lektorská činnost 179 800

licence 13 703

ostatní služby 155 320

 NÁKLADY Kč  VÝNOSY Kč

 Osobní náklady 12 854 337 Ostatní výnosy 4 773

hrubé mzdy 8 890 820  Jiné Ostatní výnosy 209 572

DPČ 215 672 kompenzace odpisu 2020 209 572

DPP 647 988

zdravotní, sociální pojištění 3 061 819

zákonné pojištění zaměstn. 38 038

 Náklady jinde neuvedené 240 125

poskytnuté členské příspěvky 22 308

bankovní poplatky, TV a rozhl. 
poplatky a jiné

8 245

odpisy 209 572

 CELKEM 15 597 919  CELKEM 15 536 110

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:  -61 809

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020: 19, 19

Organizátoři multižánrového festivalu Oakfest podpořili terapeutickou 
práci s dětmi a dospívajícími.
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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
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 175 278311/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 2208888220/0300 
Právní forma: právnická osoba – spolek
Počet členů spolku: 10

Výbor spolku

MUDr. Jarmila Šmoldasová, předsedkyně Výboru
JUDr. Jaroslav Klimeš, místopředseda Výboru
PhDr. Dagmar Krutilová, místopředsedkyně Výboru
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 P-centra

Naše Café - Silně návyková kavárna

„Člověk by těžko ve městě hledal pří-
větivější místo. Zahrádka s nejlepším 
výhledem - přímo na morový sloup i 
bohatá přítomnost květeny. Personál 
vždy milý tak, až je to návykové a vysoký 
standard veškerého sortimentu. Všechno 
jídlo vlastní výroby - ‚domácí‘ chleba 
na sendviče i vlastní cukrářská výroba. 
Klobouk dolů za takové počiny. Je to tu 
hotový balzám na duši.“

„Usměvavá obsluha, to mne vždycky 
potěší. Výborná káva a skvělé dezerty. 
Doporučuju. Budete se cítit jako doma.“

P-centrum je majoritním zakladatelem sociálního podniku Stabilita Olomouc, který pro-
vozuje abstinenční kavárnu Naše Café na Dolním náměstí. Hlavním cílem kavárny je reso-
cializace osob se závislostí na návykových látkách prostřednictvím zaměstnání v sociálním 
podniku.

A protože kavárnu nejlépe vystihují slova jejích zákazníků, pár jich pro vás vybíráme  
z Google recenzí:

Lidská setkávání, to je to, na čem si vedle kva-
litní kávy a pokrmů Naše Café zakládá. Právě 
zde si rozšiřují zaměstnanci z řad klientů na-
šeho Doléčovacího centra svůj okruh přátel 
a známých a vytváří si sociální síť. Obvykle 
totiž klienti v novém městě začínají od nuly. 
Znají jen terapeuty Doléčovacího centra  
a ostatní klienty. Kavárna se tak stává novou 
rodinou.
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Přílohy:
Kompletní účetní závěrka P-centra, spolku včetně přílohy k účetní závěrce je ke stažení 
na www.justice.cz.

https://justice.cz/
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

sestavená k 31. 12. 2020

P-centrum, spolek

Název: P-centrum, spolek (dále v textu jen „účetní jednotka“ nebo „ÚJ“)

Sídlo: Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo: 608 03 291

Spisová značka: L 2896 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Právní forma: spolek

Účel: Účelem spolku je pomáhat osobám ohrožených drogovou závislostí 
a zdravotně postiženým v této oblasti a vytvářet podmínky pro 
prevenci, léčbu, sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.

 
Spolek není v likvidaci.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27. 4. 2021.

Hlavní činnost:
P-centrum, spolek

-  provozuje programy a zařízení pro osoby ohrožené drogou v oblasti primární, sekundární 
a terciální prevence,

-  obhajuje práva a zájmy osob ohrožených drogou vůči státním organům a jiným institucím
-  účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů, týkajících se obča-

nů se zdravotním postižením, se zaměřením na osoby ohrožené drogou,
-  působí na veřejnost při prosazování správného přístupu a tolerance k osobám ohrožených 

drogou a informuje o problematice duševního zdraví, dušení nemoci a drogové závislosti,
-  sdružuje a spravuje prostředky, určené pro pomoc osobám ohroženým drogou a účelně  

s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením,
-  iniciuje vytváření oblastních systémů péče o osoby ohrožené drogou,
-  provozuje programy a zařízení pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé situaci,
-  obhajuje práva a zájmy rodin s dětmi,
-  účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů pro rodiny s dětmi,
-  působí na veřejnost osvětou a informacemi o problematice rodinných hodnot,
-  sdružuje a spravuje prostředky, určené pro pomoc rodinám s dětmi a účelně s nimi 

nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením,
-  iniciuje vytváření oblastních systémů podpory rodin s dětmi,
-  v Galerii U Mloka provozuje celoroční výstavní činnost v oblasti profesionálního umění, 

koncerty, přednášky, autorská čtení, workshopy,
-  vyvíjí svou činnost v mezinárodních organizacích, jejichž je členem.

Hospodářská činnost:
V roce 2020 jsme realizovali tuto ekonomickou činnost:
technické zabezpečení kurzu.

Statutární orgán:
Výbor. K 31. 12. 2020 ve složení: MUDr. Jarmila Šmoldasová, JUDr. Jaroslav Klimeš,  
Mgr. Veronika Jurečková, Ing. Petr Šterc, PhDr. Dagmar Krutilová.

Statutární zástupce:
MUDr. Jarmila Šmoldasová, předsedkyně výboru.

Kontrolní komise ve složení: Ing. Pavel Burša, Karel Malý, Mgr. Miloslava Hrušková.

Účetní období:
kalendářní rok - od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Informace o použitých obecných účetních zásadách, metodách a odchylkách:
Účetní jednotka vede účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění vy-
hlášky 324/2015 Sb. a příslušných Českých účetních standardů.
Zpracování účetních záznamů provádí pomocí účetního software Money S3.

Způsob oceňování majetku a závazků: 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňuje ÚJ pořizovacími cenami, taktéž i zásoby. 
Majetek nabytý bezúplatně cenou reprodukční. Peněžní prostředky, ceniny, peněžní pohle-
dávky a závazky hodnotami jmenovitými.

Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky):
Odpisování:

• Účetní jednotka eviduje k  31. 12. 2020 v  dlouhodobém majetku, v  položce rozvahy 
„Umělecká díla, předměty a sbírky“, díla nabytá na základě darovacích smluv v hodno-
tě 420.000,- Kč (během roku 2020 přírůstky ani úbytky nebyly) Tento majetek ÚJ neo-
depisuje. Konkrétně uvádíme, že ÚJ vlastní 40 ks fotografií J. Štreita (doklad INT00015,  
1. 6. 2003) v  celkové hodnotě 400.000,- a  1 obraz J. Lustykové (doklad INT00027,  
17. 11. 2003) v hodnotě 20.000,-.

• Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2020 v dlouhodobém majetku, v položce rozvahy „Stavby“, 
technické zhodnocení budovy sídla organizace v celkové hodnotě 6.163.868,- Kč (během 
roku 2020 přírůstky ani úbytky nebyly). Tento majetek ÚJ odepisuje dle §38 vyhl. 504/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpisy rovnoměrné. Stav oprávek ze začátku účetního 
období činil 4.588.862,- Kč, na konci účetního období 4.798.434,- Kč.

• Účetní jednotka neeviduje v  dlouhodobém majetku v  položce rozvahy „Hmotné movité 
věci a jejich soubory“ žádný hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč s dobou pou-
žitelnosti delší než jeden rok.

• Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,- do 40.000,-, doba použitelnosti delší než  
1 rok, účtován do nákladů ÚJ při jeho pořízení na účet 501 – Spotřeba materiálu.

• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 3.000,- do 60.000,-, doba použitelnosti delší než 
1 rok, účtován do nákladů ÚJ při jeho pořízení na účet 518 – Ostatní služby.

Opravné položky: V r. 2020 se tyto účetní případy u účetní jednotky nevyskytly.
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Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu v r. 2020: 
Investiční majetek pořízený v  cizí měně oceňujeme přepočtem na  českou měnu dle kurzu 
devizového trhu vyhlášeného ČNB, a to k okamžiku ocenění podle odst. 2 písm. a) §24 zák. 
o účetnictví. (Tj. k okamžiku uskutečnění účetního případu)

Neinvestiční majetek a závazky pořízené v cizí měně oceňujeme přepočtem na českou měnu 
takto:
Pro účely ocenění použila ÚJ pevný kurs, a to na základě kursu devizového trhu vyhlášeného 
Českou národní bankou v den, kdy pořízení majetku a závazků nastalo. (Jestliže takový den 
nebyl dnem pracovním a ČNB kurs nevyhlásila, tak se pro tyto účely použil nejbližší předchozí 
kurs vyhlášený ČNB před tímto dnem.)
V roce 2020 nenastal žádný účetní případ, u kterého by byl nutný přepočet údajů v cizích mě-
nách na českou měnu

O zásobách účtuje ÚJ dle způsobu B. K 31. 12. 2020 byly zásoby na stavu 0,- Kč. Všechen nakou-
pený kancelářský materiál a čistící prostředky byly k 31. 12. 2020 spotřebovány.

Nebyly žádné úroky, o kterých by ÚJ rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku.

Žádná odchylka od uvedených postupů, způsobů a metod v r. 2020 nebyla.

Název jiné účetní jednotky, v níž organizace drží podíl: Sociální družstvo Stabilita Olomouc 
(IČ 29451671), z celkového základního vkladu Kč 50.000,- vložilo P-centrum, spolek Kč 44.000,-. 
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 tohoto družstva byl: 1 tis. Kč. Hospodářský výsledek za 
rok 2020 není dosud znám

ÚJ neeviduje žádné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politi-
ku zaměstnanosti, veřejném zdravotním pojištění nebo daňové nedoplatky u místně přísluš-
ných finančních a celních orgánů. ÚJ nemá ani žádné jiné dluhy.

ÚJ nenabyla a nevlastní žádné akcie, dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva.

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost:
Hlavní činnost: ztráta 63.809,02 Kč
Hospodářská činnost: zisk 2.000,- Kč

Informace o  osobních nákladech za  účetní období v  členění podle výkazu zisku a  ztráty  
u položek:

Mzdové náklady 9 754 480,00 Kč

Zákonné pojištění 3 099 857,00 Kč

Ostatní sociální náklady 0

Osobní náklady celkem 12 854 337,00 Kč

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 19,19
K 31. 12. 2020 počet zaměstnanců - členů statutárních, kontrolních či jiných orgánů: 1 osoba

(1 člen Výboru spolku: ředitelka P-centra). Ze své pozice člena Výboru spolku nepobírá žádnou 
stanovenou odměnu či funkční požitky. Ani jí nebyly poskytnuty zálohy, závdavky či úvěry.
Členové orgánů ani jejich rodinní příslušníci nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organiza-
ce v roce 2020 uzavřela smluvní vztahy.

Způsob zjištění základu daně z příjmů: z účetní dokumentace dle platných ustanovení ZDP 
s vyloučením příjmů z darů a dotací a příjmů zdaněných u zdroje (úroky).
Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu 
s §20 odst. 7 ZDP.

Použité daňové úlevy: odečet dle § 20 odst. 7 zákona č.586/1992 Sb., o  daních z  příjmů, 
v platném znění.

Způsoby užití prostředků v  běžném účetním období získaných z  daňových úlev  
v  předcházejících zdaňovacích obdobích: vždy následující rok tvoříme náklady organizace  
ve výši odpovídající nejméně částce prostředků získaných z daňových úlev.

Významná položka z výkazu zisku a ztráty: 

V Tržbách z prodeje služeb (SÚ 602 AÚ 101 a AÚ 106) uvádíme příjmy od škol za programy 
primární prevence a příjmy od klientů za chráněné bydlení, a to celkem za 418.860,- Kč. Tržby 
za další vzdělávací aktivity (SÚ 602 AÚ 102,103 a 104) centra primární prevence a Rodinného 
centra U Mloka činily 241.100,- Kč. V těchto případech se jednalo o vzdělávání pedagogů 
a u Rodinného centra o vzdělávání pěstounů..

Tržby ostatní (SÚ 602 AÚ 900): Celkově je účtováno 50.000,-, z toho je zde mimo jiné zahrnuta 
i úhrada sociálních služeb poskytovaných ÚJ na základě objednávky statutárního města Olo-
mouce. Za rok 2020 se jedná se v součtu o částku Kč 48.000,-. Tyto prostředky jsme od objed-
navatele obdrželi prostřednictvím úhrady námi vystavených faktur.

Obdržené dotace na provozní a osobní náklady ze státního rozpočtu, rozpočtu územních sa-
mosprávných celků nebo ze státních fondů:
  

Poskytovatel Částka Typ výnosu

MPSV 2 801 103 Kč dotace

Úřad vlády - RVKPP 3 132 000 Kč dotace

MŠMT 266 700 Kč dotace

Úřad práce 287 129 Kč dotace

Olomoucký kraj 6 316 300 Kč dotace

Statutární město Olomouc  6 316 300 Kč dotace

Z výše uvedených dotací bylo nedočerpáno Kč 100.109,-:
V případě projektu Prevence rizikového chování – indikovaná primární prevence došlo k nedo-
čerpání dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ve výši Kč 38.310,- a k nedočerpání
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dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši Kč 61.799,-. Obě vratky dotací byly avízem ozná-
meny donorům a na jejich účet zaslány v roce 2021. Důvodem nedočerpání dotací byla vládní 
protiepidemická opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, kdy došlo několikrát k uzavření 
škol a byla u žáků a studentů nařízena distanční výuka. V rámci distanční výuky indikovanou 
prevenci nešlo realizovat.

Dary (mimo veřejnou sbírku) fyzicky přijaté v roce 2020:

Dárce IČ popis daru Kč

CERVUS s.r.o. 61977802 peněžní dar 50 000,00

ACTIVA spol.s r.o. 48111198 nepeněžní dar - kancel. a jiné-
potřeby 

9 248,13

PENAM a.s. 46967851 nepeněžní dar - pečivo pro 
klienty 

3 500,00

Divadlo Tramtarie z.ú. 26631407 peněžní dar 22 000,00

Fórum dárců (Nadace ČSOB) 66004501 peněžní dar 95 689,00

Odur a.s. 04940687 peněžní dar 35 000,00

Nadace ČEZ 26721511 peněžní dar 50 000,00

Nadace O2 26700000 peněžní dar 53 390,00

Spolek Oakfest 08229643 peněžní dar 9 084,00

Stafos - REAL, s.r.o. 26855283 peněžní dar 30 000,00

Karel Svobodník  peněžní dar  5 000,00

Statutární město Olomouc 00299308 nepeněžní dar - dezinfekce, 
roušky 

20 000,00

Ostatní dárci - 4 osoby peněžní dar 5 574,00

Ostatní dárci - 3 dárci nepeněžní dar (potraviny, 
ochran. prostř.)

4 946,51

Další dary jsme obdrželi přes veřejné sbírky. Zde mimo jiné dary menší byly i tři jednorázové 
dary větší: Archa Olomouc, z.s., IČ 4648609, Kč 14.000,-; Surikati, z.s., IČ 05235863, Kč 15.000,- 
a paní Miluška Vacková, Kč 10.000,-.

V roce 2020 postupně probíhaly dvě veřejné sbírky

 1) Veřejná sbírka povolená Krajským úřadem Olomouckého kraje, na základě 
Osvědčení, čj. KÚOK/18007/2016/OE/400; KUOK 19794/2016, ze dne 7. 3. 2016. Účelem sbírky 
bylo získávání finančních prostředků na zajištění sociálních programů realizovaných 
organizací P-centrum, spolek.

Hrubý výtěžek sbírky za období březen 2020 až červenec 2020 byl 8.757,53. 
Čistý výtěžek činil 8.757,53 a byl v uvedeném období i beze zbytku použit. 

 2) Veřejná sbírka povolená Krajským úřadem Olomouckého kraje, na základě Osvěd-
čení, čj. KÚOK/92636/2020/OK/7895; KUOK 93078/2020, ze dne 24. 8. 2020. Účelem sbírky je 
získání finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s realizací programů organizace 
P-centrum, spolek na pomoc potřebným dětem, mládeži a dospělým v oblasti primární pre-
vence, péče o rodiny, děti a mládež, poradenství, léčby a doléčování závislostí.

V období září – prosinec 2020 byl hrubý výtěžek sbírky Kč 70.593,25. Čistý výtěžek byl ve 
výši 70.568,32. Z čistého výtěžku byla použita do 31.12.2020 částka 7.450,50, a to v souladu 
s Osvědčením a účelem sbírky. Zbývající část čistého výtěžku ve výši 63.117,82 bude čerpána 
v roce 2021. (Částka byla zaúčtována na účet SÚ 384 AÚ 100 Výnosy příštích období.)

Dary jsme pouze přijali, žádné dary jsme neposkytli. 

Způsob vypořádání hospodářského výsledku z předchozího účetního období:
HV z roku 2019 byl přeúčtován na účet 932-000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let. 

Individuální produkční kvóty, individuální limit prémiových práv a či jiné obdobné kvóty 
a limity, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, 
nebyly. Organizace nevlastní lesní pozemky s lesním porostem. 

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události.
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Pokud Vám záleží na tom, co děláme, podpořte prosím 
naši práci. Pravidelný dar je pro nás to nejcennější. 
Staňte se pravidelnými dárci P-centra. Tak bude Vaše 

pomoc dlouhodobá a nejúčinnější.

I drobná pravidelná částka pro nás má velký význam. 
Přispět lze přes zabezpečenou platební bránu 

Darujme.cz. 

Srdečně Vám děkujeme!


