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Sezení mi přinášely důležité odpovědi
a uvědomění si, zachránily mě před
lapsem, což si myslím, že je hodně
důležité. Myslím, že mi pomáhají i teď
po ukončení programu.
Líbí se mi smysl té poslední fáze, že když
potřebuji, pořád tu pro mě někdo je.
Klient Doléčovacího
centra

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
tyto řádky vznikají v čase, kdy se celý svět potýká s obrovským problémem, s pandemií COVID-19 a nikdo zatím
neví, jak se celá situace bude dále vyvíjet.
Ve světle těchto nových ohrožení se tak, při ohlédnutí za rokem
předešlým, mění perspektiva pohledu.
Rok 2019 byl, jako vždy, nejistý v tom, jak dopadne naše financování a to až do samého konce roku. Nakonec jsme vše ustáli a všechny služby se nám podařilo udržet bez
výrazného omezení. Kolika klientům a jak jsme pomohli, si můžete přečíst u jednotlivých služeb.
Velmi těžký byl pro nás sklonek roku, kdy se odehrálo několik náročných událostí,
které nás hluboce zasáhly. Hodně nás to stmelilo a ukázalo nám to, že vzájemné dobré
mezilidské vztahy a ochota si pomáhat jsou stále to nejdůležitější, nejenom v práci. Současná krize spojená s ohrožením světovou pandemií nás učí cenit si takových věcí, jako
je ohleduplnost k druhým lidem, vzájemná tolerance, soucit a pomoc ostatním. Učí nás
vážit si toho, že máme zdraví, rodinu, práci, přátele a možnost být na tomto světě.
Děkuji všem svým kolegům, kteří odváděli a odvádí tu nejlepší práci a mají ji rádi,
děkuji také našim dobrovolníkům, sponzorům a podporovatelům, protože bez nich bychom svou práci nemohli dělat tak dobře.
Přeji nám všem, aby rok 2020 skončil co nejlépe a abychom tuto krizi dokázali přeměnit v příležitost k užitečným změnám.
				
				

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

Doléčovací centrum
„Není větší chyby než přestat zkoušet.“
Johann Wolfgang Goethe

Pro mě
a pro každého má
P-centrum nesmírně
důležitý význam.
Tady jsem postupně
mohl uvést do reálného života návod,
který jsem získal
na komunitě
– jak žít a radovat se
bez alkoholu.
Klient Doléčovacího
centra

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 2019 v číslech
76
36
27
9
26
21
18

jednání se zájemci o službu
klientů celkem
mužů v programu
žen v programu
nových nástupů do programu
klientů si našlo práci během prvního měsíce
klientů si našlo vlastní uspokojivé bydlení, má stálou práci a uspokojivou sociální síť
11
klientů, kteří řádně ukončili doléčování
7
klientů, kteří ukončili předčasně, ale stabilizovaně
297 hodin skupinové klientské práce
608 hodin individuální terapie
458 hodin sociální práce
9
ženských skupin
8
stážistů
1632 vypitých šálků kávy
1
zádušní mše
2
týmová setkání
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Kvůli jaké závislosti se u nás klienti doléčovali
Opiáty 4
11 %

Klienti na cestě k nezávislosti:

THC 1
3%
Pervitin 20
55 %

Alkohol 11
30 %

Zdravá strava

Petr Šeda, sociální pracovník:
Jako sociální pracovník pomáhám klientům i při řešení jejich
dluhů. Většina je zadlužená „až po uši“. To byl i případ Jirky – bál se,
že dluží spoustu peněz a chtěl do insolvence. Nejdříve jsme jeho dluhy zmapovali, aby věděl, kolik dluží a abychom zkontrolovali, jestli vymáhané částky odpovídají zákonu. Jirka
za sebou sice měl dlouhou drogovou minulost, zároveň celou dobu pracoval. Obvyklé dluhy
za zdravotní pojištění a pokuty v MHD nebyly v jeho dluhovém portfoliu.
Kamenem úrazu se ukázala být stará půjčka z roku 2006, kterou přestal hradit s nástupem do výkonu trestu. Následná exekuce představovala Jirkův největší dluh i přes to, že mu
po celou dobu byla strhávána ze mzdy. Zjistili jsme taky, že exekuce byla vedena na základě neplatného exekučního titulu, tedy nezákonně. Podali jsme proto návrh na zastavení
exekuce a uspěli jsme! Zatím to vypadá, že Jirka nebude muset do insolvenčního řízení a že
zbytek dluhů uhradí ze své mzdy u zaměstnavatele.
Pro nový život našich klientů je důležité vypořádat se s minulostí. Platí za ni obrazně
a mnozí také fakticky, když si po prvním měsíci v programu najdou práci a mzdu jim
zavalí exekuce. Dluhové pasti ukazují dlouhodobě nevhodné legislativní nastavení. Tento
systémový dluh se daří napravovat až v posledních pěti letech. Zastavené nezákonně vedené exekuce jsou toho důkazem.

Zdravé vztahy

Tým Doléčovacího centra
Mgr. Edmund Wittmann – vedoucí Doléčovacího centra, terapeut
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – ředitelka, terapeutka
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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Zdravý životní styl
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Poradna pro alkoholové
a jiné závislosti
„Nemůžete nikoho nic naučit.
Můžete mu nanejvýš pomoci,
aby to sám v sobě nalezl.“
Galileo Galilei
Do léčebny jsem znovu nechtěl.
Moje terapeutka v poradně mi
pomohla kontrolovat chutě opíjet se,
a hlavně jsme za dobu, co tu docházím,
zvládli probrat spoustu věcí, které
s tím souvisejí. Cením si vstřícného
individuálního přístupu. Pomáhá mi to
a daří se mi mnohem lépe.
Klient 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 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 2019 v číslech
237
1876
231
52
1111
323

klientů
hodin individuální terapie
hodin sociální práce		
setkání rodinné a párové terapie (90 min)
uskutečněných kontaktů po telefonu a e-mailu
provedených toxi a alko testů
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Počty klientů dle typu návykové látky (či problému) za rok 2019
Gambling:
10
Marihuana: 14
Rodinný příslušník:
23

Opiáty:
3

Těkavé látky:
1
Stimulanty: 88

Jiné
(nespecifikováno):
27

Alkohol: 71

Ondřej Skopal, vedoucí poradny:
Za každou zakázkou a problematikou stojí konkrétní člověk
se svým příběhem, který ho k potížím s návykovým chováním
přivedl. V jeho situaci společně hledáme příčiny a možná řešení, jak jeho životu dodat lepší kvalitu. Často pro takového
člověka není jednoduché říct si o pomoc, a někdy je třeba
i velká dávka odvahy a odhodlání změnit své návyky nebo
i související okolnosti a způsob života. Důležitým faktorem
změny je také práce na zdravém sebevědomí a také ochota vstoupit do terapeutického vztahu, ze kterého mají mnozí
strach. Občas se jedná také o počáteční nedůvěru či ostych kvůli
například předešlým zkušenostem s podobnými službami, případně
kvůli nízké motivaci, protože se někteří klienti cítí být nuceni do terapie ze
strany svých blízkých nebo jiných institucí. Většina klientů tyto počáteční překážky dobré
spolupráce překoná a těší nás jejich otevřenost k našim terapeutům a především pocit důvěry a bezpečí, se kterým se na nás opakovaně obracejí. Od různých krizových kontaktů až
po dlouhodobou terapeutickou práci se stáváme průvodci různých lidských příběhů, které
jsou velice pestré a těší nás, že tu můžeme být pro ty, kteří to potřebují.

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
Jedině děti vědí, co hledají
Antoine de Saint-Exupéry

Základními potřebami dětí jsou potřeby sounáležitosti a bezpečí, tedy někam patřit a vnímat
svět jako bezpečné místo. Děti, které navštěvují Rodinné centrum U Mloka, tyto potřeby nasyceny nemají
a vykazují známky selhávání jak doma, tak i mezi vrstevníky
a ve škole. V rámci sociálně aktivizační práce pomáháme rodinám zlepšit sociální a komunikační dovednosti, posílit vzájemnou důvěru a sebepoznání, zažít pozitivní dopady
při společném nastavování hranic a pravidel, vyjasnit si svou situaci a naučit se zvládat
efektivním způsobem zátěžová témata.
Podporujeme nápravu poruch učení a pomáháme zlepšit vzdělávací podmínky v rodině.
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.

Pomoc ve výchově, komunikaci a vzdělávání
90
107
131
2694
51

rodin
dětí
rodičů
výkonů přímé práce, které zahrnují spolupráci v rodině, konzultaci v rodinném centru, společnou návštěvu např. školy apod.
socioterapeutických klubů (dvouhodinových), na které chodilo 22 dětí

Mediační centrum Olomouc
149
186
127
25
975
160
3074

rodin
mediačních setkání v délce 3–4 hodiny
částečných dohod
úplných dohod
osobních sociálně-právních konzultací s rodiči
konzultací s dítětem
kontaktů s klienty (e-mail, telefon apod.)
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Stanislav Kocourek, vedoucí Rodinného centra:
Chci vám představit příběh jednoho kluka, říkejme mu Kája.
Přišla k nám jeho maminka, zhruba před rokem po konci
školního roku, kdy Kája v 8. třídě propadl hned z několika
předmětů, byl nekomunikativní, nesoustředěný, ve škole se
často pral, neudržoval žádná přátelství a nechtěl se účastnit
žádných mimoškolních aktivit. Sám Kája měl pocit, že mu nikdo nerozumí a všichni jsou proti němu. Pro učitelský sbor byl
naprostý „enfant terrible“.
Ukázalo se, že špatný prospěch má zejména díky narůstajícím
problémům v komunikaci a porozumění. Díky úzkosti se úplně uzavřel
do sebe. Během jednoho roku, kdy Kája docházel do socioterapeutického klubu a současně
i na individuální terapeutická setkání a pak i na hodiny doučování a pedagogického poradenství, kde jsme mu pomáhali naučit se porozumět školním zadáním a splnit je, Kája
úplně rozkvetl. Nyní, cca po roce pravidelné pomoci, nemá horší známky než trojky, ve třídě ho začali spolužáci brát a brzy už naši pomoc nebude potřebovat vůbec.

Lenka Poláková, vedoucí mediačního programu:
Slova klientů Mediačního centra mluví za vše. Uveřejňujeme dva dopisy od naší klientky, která se se svým bývalým
partnerem zúčastnila rodinné mediace. Jména jsme změnili,
abychom chránili jejich soukromí.
Email od klientky před mediačním setkáním:
Paní Mielewczyková, v příloze Vám posílám jen pro zajímavost
zprávy od mého bývalého manžela z dnešního dne. To jen, abyste viděla, jak dobře
znám jeho i jeho vztah k penězům. Taky chci, abyste věděla, že bude-li ke mě vulgární,
útočný nebo mě bude jakkoli napadat, mediaci ukončím. Jdu tam ze své dobré vůle.
S pozdravem. Petra N.
Email stejné klientky po mediaci:
Lucie, Hanko a Stando, moc děkuji za zprávu a především za Vaši pomoc. V centru
jste všichni moc fajn. Pomohli jste jedné rozbité rodině k lepší komunikaci a myslím, že
si Maruška konečně nepřipadá jako ve válečné zóně. S tátou se od minulé středy viděla
každý den. Bez problémů, nátlaku, bez vydírání. Za sebe můžu říct jedno, pomohli
jste mi uzavřít mír se svou minulostí. Jsem Vám za to moc vděčná. Děkujeme za vše
a přejeme hodně „opravených“ lidských životů. Petra a Maruška
14

Tým Rodinného centra – pomoc ve výchově a vzdělávání
Mgr. Ing. Stanislav Kocourek, vedoucí Rodinného centra U Mloka, psycholog, terapeut
Mgr. Bc. Jiřina Pončová, sociální pracovník, terapeut
PhDr. Martina Fülepová, psycholog, terapeut, vede kluby starších dětí
Mgr. Simona Bayerová, pracovník pro pedagogické poradenství, metodik dobrovolníků
Bc. Petra Chromková, sociální pracovník, terapeut
Mgr. Ondřej Toth, psycholog, terapeut
Bc. Pavlína Očadlíková, Tereza Chobotská, Ondřej Filipi, pracovníci klubů pro děti

Tým rodinných mediací
PhDr. Lenka Poláková – vedoucí mediačního programu, psycholog, mediátor
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
15

Centrum primární prevence
„Hole a kameny nám mohou zlámat kosti,
ale slova nám zlomí srdce.“
Robert Fulghum
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 a preventistům.

Rok 2019 v číslech
71
112
327
7
6
6

programů všeobecné primární prevence pro 1524 žáků
programů selektivní primární prevence pro 2389 žáků
hodin v rámci indikované primární prevence
besed s bývalými uživateli návykových látek
seminářů primární prevence
akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky

Základem zdravé školy jsou
dobré vztahy ve třídách.
16
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Zpětné vazby od učitelů
Karin Langová, vedoucí Centra primární prevence:
Kromě lekcí primární prevence pro žáky se také věnujeme vzdělávání učitelů. Těší nás pozitivní zpětné vazby:
P-centrum pro další vzdělávání jsem si vybrala zejména
pro skvělé recenze od svých kolegů, kteří již nějaké kurzy
u vás absolvovali. Během našich setkání jsem se přesvědčila
o správnosti svého rozhodnutí. Váš tým se snaží propojit naše
znalosti i se zkušenostmi skrze praktická cvičení. Nejvíce mne oslovil
herní seminář, který by měl absolvovat každý pedagog. Velmi si cením sebezkušenostní části semináře, kde se můžeme vžít do role žáků a tím možná více pochopit
jejich postoje, pocity. Děkuji za tuto možnost.
Eva Kamená
Já vás doporučuji všem učitelům, protože dovednosti a znalosti, které u vás získáváme,
jsou velmi praktické a efektivní. Lze je proto ve škole dobře využít. Já jsem se například
hned první měsíc při herním semináři naučila, jak zacházet se žáky, kteří jsou vyřazováni
z kolektivu. Mám takového jednoho studenta, ze svých hodin jsem úplně vyřadila práci
ve dvojicích, která je v jazykových hodinách na denním pořádku, a on se mi během dvou
týdnů zapojil do kolektivu, pracuje více a přihlásil se dobrovolně na aktivitu. Teď v karanténě s námi moc pěkně komunikuje :) Děkuji vám.
Jana

Lekce primární prevence

Tým Centra primární prevence
Mgr. Karina Langová, vedoucí CPP
Mgr. Tereza Chobotská, zástupce vedoucí CPP
Mgr. Jakub Vávra
PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D
Mgr. Dominika Jančíková
Mgr. Markéta Rodryčová

Vzdělávání učitelů
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Externí lektoři:
Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová
Bc. Jiří Klimeš
Mgr. et Mgr. Romana Malíková
Bc. Markéta Čajánková
Mgr. Tereza Houšková
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Galerie U Mloka
„Genius Mloci v Olomóci“
V roce 2019 jsme zrealizovali 7 výstav současného umění a doprovodný program, který přímo
souvisel s výstavami.
Celoročním tématem bylo Umění jako sociální intervence ve veřejném prostoru.
Zásahy do veřejného prostoru zahrnující celou škálu
projevů často překračující hranice umění. Prostor byl dán
umělcům a seskupením, kteří svými počiny vstupují do veřejného prostoru a ponoukají
k akci, provokují otázkami a zpochybňují již zavedené pohledy na svět kolem nás, narušují stereotypy a předsudky, stojí na pomezí umění a aktivismu.
V roce 2019 jsme spolupracovali s těmito externími kurátory – Vincent Chignier, Karel
Havlíček, Petra Vlachynská, Veronika Jurečková.
V roce 2019 navštívilo galerii 4600 návštěvníků.

Výstavy 2019
SOS – Střední moravská škola
5. únor–26. únor 2019
Persistence of Loss – Karolína Wellartová
12. březen–28. březen 2019
kurátoři: Vincent Chignier, Nikola Orlitová
Hnízdění – Chaos company art
8. duben–26. duben 2019
IGA POP – David Grygárek
9. květen–30. květen 2019
Kluci v rozkvětu – Ondřej Moučka
10. září–26. září 2019
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Místo umění – Petra Vlachynská
15. říjen–7. listopad 2019
Koncepce: Petra Vlachynská a Kurt Gebauer
Grafika: Petra Vlachynská

Galerijní tým

AELITA – Adam Tománek
vernisáž: 26. listopad 2019
výstava: 18. listopad–31. prosinec 2019

Nikola Orlitová – kurátorka a vedoucí galerie
Karel Havlíček – kurátor
21

Ekonomicko-provozní tým
„In mediās rēs.“

Pracovní tým

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

PhDr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra
Mgr. Veronika Jurečková – výkonná ředitelka
Mgr. Ivana Bauerová – ekonomická manažerka
Ing. Eva Vodičková – účetní
Milena Benešová – pomocná 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

Děkujeme za dar od studentů
Gymnázia Hejčín – výtěžek jejich
benefičního prodeje náramků.

Z natáčení benefičního
spotu s dětmi z dramatického
kroužku
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Lions Club Milana Hořínka nám v letech 2018–2019 přispěl na rekonstrukci a vybavení
prostor Rodinného centra U Mloka. Z přislíbené částky 90 000 Kč jsme vyčerpali 83 422 Kč.
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Děkujeme všem, kteří nám pomáhali jak peněžní, tak i nepeněžní
formou.

V roce 2019 byly naše projekty realizovány za finanční podpory
a spoluúčasti těchto veřejných zdrojů:

Děkujeme všem firemním i individuálním dárcům a dobrovolníkům.
ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Divadlo Tramtarie
Fórum dárců (program Globus lepší svět)
Hopi Popi, a.s
Globus ČR, v.o.s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Kino Metropol
LIONS Club Milana Hořínka Olomouc, z. s.
Nadace ČEZ
Benefiční hudební festival Oakfest
Nadační fond Albert – Bertík pomáhá
NEJLEPŠÍ ADRESA, a.s. (www.olomouc.cz)
Penam, a.s.
Nadace Charty 77 – Konto bariéry
Psychologická ambulance HELP
Anonymní alkoholici
Gymnázium Hejčín
Sociální družstvo Stabilita

Ing. Petr Šterc
Jiří K. Jurečka
JUDr. Jaroslav Klimeš
Mgr. Kateřina Danielová
MUDr. Jarmila Šmoldasová
doc. PhDr. Dana Štěrbová, PhD.
... a další drobní individuální dárci …

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

●RODINNÉ CENTRUM U MLOKA
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
Olomoucký kraj

●GALERIE U MLOKA
Děkujeme všem dobrovolníkům.
Děkujeme bývalým klientům Doléčovacího centra za pomoc při besedách pro žáky
středních škol.

Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Státní fond kultury
Ministerstvo kultury

Děkujeme panu Jaroslavu Klimešovi za právní poradenství pro naše klienty.
Děkujeme pracovníkům Naše Café za milou atmosféru a dodávky kofeinu.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili v kampani Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“.
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Úřad vlády České republiky

Bezbariérová úprava přízemí naší hlavní budovy na Lafayettově 9
26
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Hospodaření P-centra, spolku k 31. 12. 2019
NÁKLADY
Materiál

Kč

VÝNOSY

734 495

Dotace

kancelářský, drogistický

77 395

MŠMT

odborná literatura

19 553

Ministerstvo práce a sociálních věcí

drobný majetek, vybavení
zdravotnický materiál (toxitesty apod.)

NÁKLADY
Kč

11 310 636

Centrum primární prevence

453 140

hrubé mzdy

7 418 549

- programy selektivní PP

134 100

- programy všeobecné PP

90 600

700 000

DPP

1 137 710

- programy indikované PP

37 440

zdravotní, sociální pojištění

2 575 178

- vzdělávací kurzy

1 702 480

Úřad vlády - RVKPP

2 2248 000

55 395

Ministerstvo kultury

50 000
60 000

Státní fond kultury

Energie

211 014

Olomoucký kraj

6 051 900
1 750 000

elektřina

72 512

Statutární město Olomouc

plyn

93 290

Statutární město Přerov

vodné, stočné, srážkovné

42 212

Dary, sbírka

450 894

38 000

Opravy a údržba

222 192

Fórum dárců

130 000

opravy, revize, údržba - běžná

222 192

Nadace ČEZ

60 000

Cestovné

51 711

Cervus s.r.o.

50 000

zaměstnanci

51 711

Statutární město Olomouc

33 596

Náklady na občerstvení a jiné

4 315

Nadace Charty 77

29 992

občerstvení a jiné

4 315

Divadlo Tramtarie

20 100

Kafé Kodó

16 200

tisky, kopírování, propagace

34 881

Activa s.r.o.

8 692

telefonní poplatky, internet,
poštovné

122 934

Penam a.s.

3 500

školení, kurzy

233 711

a další dárci a veřejná sbírka

supervize

110 350

Vlastní příjmy

836 221

nájemné, pronájmy

zákonné pojištění zaměstn.
Náklady jinde neuvedené

31 854
238 999

poskytnuté členské příspěvky

21 340

bankovní poplatky, TV a rozhl.
poplatky a jiné

8 087

odpisy
CELKEM

Ostatní příjmy

191 000
29 401

Jiné ostatní výnosy

209 572

kompenzace odpisu 2019

209 572

209 572
14 152 813

CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

14 073 067
-79 746

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019: 18,84

98 814

540 380

Doléčovací centrum

282 480

pojištění

13 376

- chráněné bydlení

281 480

správa IT sítě, správa databáze klientů

58 800

- vedení odborných stáží

1 000

organizační a kurátorská
činnost

89 875

Rodinné centrum U Mloka

71 200

lektorská činnost

31 600

- ORP Olomouc - mediace

48 000

10 799

- vzdělávání pěstounů

23 200

ostatní služby

Osobní náklady

147 345

245 123

licence

Kč

DPČ

337 029

1 379 451

VÝNOSY

12 576 380

ostatní materiál

Služby

Kč

132 745

Divadlo Tramtarie hraje pro děti a rodiče z Rodinného centra.
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-

Kontaktní údaje

Naše Café - Silně návyková kavárna

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

P-centrum je majoritním zakladatelem sociálního
podniku Stabilita Olomouc, který provozuje abstinenční kavárnu Naše Café na Dolním náměstí.
Hlavním cílem kavárny je resocializace osob se
závislostí na návykových látkách prostřednictvím zaměstnání v sociálním podniku. V roce
2019 jsme zaměstnávali přibližně 80 % zaměstnanců z řad cílové skupiny.

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 P-centra
Mgr. Veronika Jurečková, výkonná ředitelka
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Kavárnu nejlépe vystihnou naši zákazníci,
vybíráme první recenzi ze stránek TripAdvisor:
„Opakovaná návštěva této kavárny
a opět se potvrdilo, že zajít sem byl
dobrý nápad. Obsluha příjemná, platba kartou možná, snídaňové menu až
do poledne. Dezerty vypadají lákavě,
jídlo chutná skvěle. Káva (Dripper
a Vacuum pot) pohoda! S výběrem
obsluha pomůže. Záchody čisté :-),
body navíc získává obsluha za celkem obstojně zvládnutou obsluhu
dvou stolů mluvících anglicky.
Elegantně a s úsměvem.
Vypadá to na skoro náhodného zákazníka.
Spokojenost!“
K nám do kavárny chodí stálí zákazníci, kteří se
stali spíše přáteli. To oceňují naši zaměstnanci
z řad našich klientů doléčovacího centra. Ti zde
totiž získávají okruh přátel a známých. Sociální síť.
Něco jako chybějící kořeny. Obvykle totiž začínají
od nuly v novém městě. Znají jen ostatní klienty
a terapeuty doléčovacího centra. Kavárna je něco
jako nová rodina.
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Přílohy:
Kompletní účetní závěrka P-centra, spolku včetně přílohy k účetní závěrce je ke stažení
na www.justice.cz.
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
sestavená k 31. 12. 2019

Hospodářská činnost:
V roce 2019 jsme realizovali tyto ekonomické činnosti:
technická zabezpečení kurzů, stáže a prodej bižuterie na Colours of Ostrava.

P-centrum, spolek

Statutární orgán:
Výbor. K 31. 12. 2019 ve složení: MUDr. Jarmila Šmoldasová, JUDr. Jaroslav Klimeš,
Mgr. Veronika Jurečková, Ing. Petr Šterc, PhDr. Dagmar Krutilová.

Název:

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

Statutární zástupce:
MUDr. Jarmila Šmoldasová, předsedkyně výboru.

Sídlo:

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

Identifikační číslo:

608 03 291

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

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. 5. 2020.
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 občanů 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.
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Účetní období:
kalendářní rok - od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Informace o použitých obecných účetních zásadách, metodách a odchylkách:
Účetní jednotka vede účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky 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 pohledávky a závazky hodnotami jmenovitými.
Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky):
Odpisování:
• Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2019 v dlouhodobém majetku, v položce rozvahy
„Umělecká díla, předměty a sbírky“, díla nabytá na základě darovacích smluv v hodnotě
420.000,- Kč (během roku 2019 přírůstky ani úbytky nebyly) Tento majetek ÚJ neodepisuje. 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. 2019 v dlouhodobém majetku, v položce rozvahy „Stavby“,
technické zhodnocení budovy sídla organizace v celkové hodnotě 6.163.868,- Kč (během
roku 2019 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 4.379.290,- Kč, na konci účetního období 4.588.862,- 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 použitelnosti 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. 2019 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. 2019:
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 2019 nastal pouze jeden účetní případ, u kterého byl nutný přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. Jednalo se o úhradu účastnického poplatku na mezinárodním kongresu psychologů ve Vídni 25.–30. 8. 2019, účastníkem byl vedoucí terapeut Doléčovacího centra.

Počet zaměstnanců - členů statutárních, kontrolních či jiných orgánů: 2 osoby (2 členové Výboru spolku: ředitelka a výkonná ředitelka). Ze své pozice člena Výboru spolku nepobírají žádnou
stanovenou odměnu či funkční požitky. Ani jim nebyly poskytnuty zálohy, závdavky či úvěry.
Členové orgánů ani jejich rodinní příslušníci nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2019 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.

O zásobách účtuje ÚJ dle způsobu B. K 31. 12. 2019 byly zásoby na stavu 0,- Kč. Všechen nakoupený kancelářský materiál a čistící prostředky byly k 31. 12. 2019 spotřebovány.

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.

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

Významná položka z výkazu zisku a ztráty:

Žádná odchylka od uvedených postupů, způsobů a metod v r. 2019 nebyla.

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 543.620,- Kč. Tržby
za další vzdělávací aktivity (SÚ 602 AÚ 102) centra primární prevence činily 191.000,- Kč.

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. 2018 tohoto družstva byl: zisk 534,87 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2019 není dosud znám.
ÚJ neeviduje žádné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejném zdravotním pojištění nebo daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů. ÚJ nemá ani žádné jiné dluhy.
ÚJ nenabyla a nevlastní žádné akcie, dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva.

Tržby ostatní (SÚ 602 AÚ 900): Celkově je účtováno 63.790,-, z toho je zde mimo jiné zahrnuta
i úhrada sociálních služeb poskytovaných ÚJ na základě objednávky statutárního města Olomouce. Za rok 2019 se jedná se v součtu o částku Kč 48.000,-. Tyto prostředky jsme od objednavatele obdrželi prostřednictvím úhrady námi vystavených faktur.
Obdržené dotace na provozní a osobní náklady ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů:

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost:
Hlavní činnost: ztráta 89.787,87 Kč
Hospodářská činnost: zisk 10.042,- Kč

Částka

Typ výnosu

MPSV

Poskytovatel

1 702 480 Kč

dotace

Úřad vlády - RVKPP

2 224 000 Kč

dotace

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

MŠMT

700 000 Kč

dotace

Ministerstvo kultury

50 000 Kč

dotace

Olomoucký kraj

6 051 900 Kč

dotace

Mzdové náklady

8 703 604,00 Kč

Statutární město Olomouc

1 750 000 Kč

dotace

Zákonné pojištění

2 607 032,00 Kč

Statutární město Přerov

38 000 Kč

dotace

Ostatní sociální náklady

0

Osobní náklady celkem

11 310 636,00 Kč

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 18,84.
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Dary (mimo veřejnou sbírku) fyzicky přijaté v roce 2019:
Dárce

IČ

a byl použit v souladu s Osvědčením a účelem sbírky. Zbývající část čistého výtěžku ve výši
577,75 bude dočerpána v období od března 2020.

popis daru

Kč

CERVUS s.r.o.

61977802

peněžní dar

ACTIVA spol.s r.o.

48111198

nepeněžní dar - kancel. a čisticí potřeby

8 691,94

PENAM a.s.

46967851

nepeněžní dar - pečivo pro
klienty

3 500,00

Divadlo Tramtarie z.ú.

26631407

peněžní dar

20 100,00

Fórum dárců (Globus lepší svět)

66004501

peněžní dar

80 000,00

Nadace ČEZ

26721511

peněžní dar

60 000,00

Nadace Charty 77 - Konto bariéry

00417904

peněžní dar

29 992,00

Kafe Kodó s.r.o.

26856816

nepeněžní dar - káva

16 200,00

Psychologická ambulance HELP

29396026

peněžní dar

5 000,00

peněžní dar

8 000,00

PhDr. Štěrbová
Statutární město Olomouc

00299308

nepeněžní dar - projektor,
laptop, koloběžky…

50 000,00

Dary jsme pouze přijali, žádné dary jsme neposkytli.
Způsob vypořádání hospodářského výsledku z předchozího účetního období: HV z roku
2018 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.

33 596,40

Ostatní dárci - 4 dárci

peněžní dary

10 300

Ostatní dárci - 1 dárce

nepeněžní dar - drobné
občerstvení

756,00

Mimo výše uvedené dary jsme v roce 2019 ještě obdrželi doplatky části darů účelově a smluvně svázaných k roku 2018, a to od Nadačního fondu Albert ve výši 8.750,- a od LIONS Club
ve výši 33.422,50. O těchto částkách, které nebyly připsány na náš bankovní účet do konce
roku 2018, jsme v roce 2018 účtovali jako o příjmech příštích období (SÚ 385 AÚ 100).
Ve výnosech ÚJ r. 2019 figuruje oproti výše uvedené tabulce ještě i tento dar, a to:
Dárce
Fórum dárců (Globus lepší svět)

IČ
66004501

popis daru
peněžní dar

Kč
50 000,00

Dar byl přijat ÚJ v roce 2018 (7.12.2018), účtovalo se o něm na účet časového rozlišení SÚ 384,
AÚ 100 – Výnosy příštích období. Skutečné čerpání daru proběhlo v roce 2019.
Veřejná sbírka:
Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje, na základě Osvědčení, čj. KÚOK/18007/2016/OE/400; KUOK 19794/2016, ze dne 7. 3. 2016. Účelem sbírky je
získání finančních prostředků na zajištění sociálních programů realizovaných organizací
P-centrum, spolek.
Hrubý výtěžek sbírky za období březen 2019 až únor 2020: 109.792,95, čistý výtěžek činil
107.300,75,-. Čistý výtěžek ve výši 106.723,- byl použit v období od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020
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Pokud Vám záleží na tom, co děláme, podpořte prosím
naši práci libovolným příspěvkem. Pravidelný dar je
pro nás to nejcennější. Staňte se pravidelnými dárci,
tak bude Vaše pomoc dlouhodobá a nejúčinnější.
My tak budeme moci pomoci vždy a všem, kteří
to potřebují. Pomoc dostanou včas a v míře, jakou
potřebují.
I drobná pravidelná částka pro nás má velký význam.
Přispět lze přes zabezpečenou platební bránu
Darujspravne.cz.
Srdečně Vám děkujeme!
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