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Začátek nového roku je dobrým důvodem pro ohlédnutí se a bilancování roku uplynulého,
je také časem, kdy můžeme ocenit a poděkovat za věci, které se podařilo uskutečnit.
Když přemýšlím o roce 2013, napadá mne několik věcí. Podařilo se nám založit Sociální družstvo
Stabilita Olomouc a otevřít kavárnu „Naše Café“. Šlo o dlouhodobou snahu vytvořit bezpečné
a příjemné pracovní prostředí, ve kterém budou mít šanci se pracovně uplatnit klienti P-centra.
V kavárně vznikla 4 pracovní místa, kde mohou klienti získat nové pracovní dovednosti, a ty potom mohou uplatnit v zaměstnání někde jinde. Vedoucím projektu kavárny je Bc. Petr Šeda, který
do vzniku kavárny vložil hodně energie a sil, bez jeho velkého úsilí by se nám kavárnu otevřít nepodařilo. Za to velké díky.
Kromě věcí rozvojových a tvůrčích jsme se potýkali s kriticky sníženým množstvím finančních prostředků na provoz Rodinného centra U Mloka. Situace byla natolik vážná, že jsme zvažovali ukončení poskytované služby. Díky mimořádnému úsilí a omezení provozu se nám nakonec podařilo situaci stabilizovat a část chybějících prostředků zajistit. Bylo to také díky ochotě pracovníků Rodinného
centra U Mloka pracovat i v tak náročných finančních podmínkách, za což jim děkuji.
I pracovníci dalších středisek se potýkali s chybějícími finančními prostředky, přesto po celou
dobu podávali profesionální a kvalitní výkony, v první řadě byl vždy důraz na to, aby jejich klienti
dostali potřebnou podporu. Za to také jim patří velké ocenění a poděkování.
Jako každý rok, velkou oporou byla pro naši činnost práce Správní rady, a to ve formě právního poradenství JUDr. J. Klimeše, obětavosti a odborné fundovanosti MUDr. J. Šmoldasové, velké finanční podpory a celoročního zajištění kávy od Ing. Petra Šterce a odborných rad Mgr. V.
Jurečkové a PhDr. J. Radimeckého, Ph.D.
Děkujeme také všem těm, kteří nás podporují a pomáhají, tedy donátorům, dobrovolníkům
a stážistům.
Přeji nám všem hodně pohody v roce 2014
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
ředitelka P-centra
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PORADNA
PRO ALKOHOLOVÉ
A JINÉ ZÁVISLOSTI
P-CENTRA OLOMOUC

PRACOVNÍ TÝM:
Mgr. Renata Jakubcová
(vedoucí, sociální pracovnice)
Mgr. Edmund Wittmann
(psycholog, terapeut)
Mgr. Pavlína Prachařová
(psycholožka, terapeutka)
Mgr. Michal Růžička
(speciální pedagog, terapeut)
Mgr. Jana Olejníčková
(speciální pedagog, terapeutka)
Bc. Petr Šeda
(sociální pracovník)
Radka Chromková
(pracovnice prvního kontaktu)
Jan Sychra
(pracovník prvního kontaktu)
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Naše vize:
Do budoucna bychom chtěli zachovat profesionalitu a odbornost ve službách, které nyní poskytujeme. Důležité pro nás také je, poskytované služby zkvalitňovat a jako organizace odborně
růst. Významnou pro nás zůstává lidskost v přístupu ke klientům. Chceme, aby pro ně prostředí
Poradny bylo příjemné, bezpečné a podporující. I nadále chceme informovat širokou veřejnost
o problematice závislosti.

Pro koho:
Cílovou skupinou Poradny pro alkoholové a jiné závislosti jsou česky a slovensky hovořící osoby
od 15 let, které:

•
•
•
•

chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním přestat,
jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové a chtějí to změnit,
mají problém s hazardním hráčstvím a chtějí jej řešit,
jsou negativně ovlivňovány návykovým chováním jejich blízkých, rodinných příslušníků
a chtějí tuto situaci změnit.

Co děláme:
Individuální terapii
Jedná se o nejčastější formu poskytované služby v Poradně. Klienti mohou využít jak krátkodobé
poradenství, tak dlouhodobou terapii, dle jejich potřeb a míry provázanosti užívání návykových
látek a dalších problémů. Individuální terapii mohou využít i lidé, kteří se potýkají s užíváním
drog, alkoholu nebo hazardní hrou u svých blízkých.

Rodinnou terapii
Užívání návykových látek nebo hazardní hra často ovlivňuje fungování celé rodiny. Proto je užitečné, když se do terapie zapojí rodina. Díky tomu se otevřeně pojmenují některé problémy, a to
jak je jednotliví členové vnímají. Rodina se také dozví více informací o návykových látkách a závislosti.

Párovou terapii
Podobně jako u rodinné terapie je vhodná tehdy, když užívání návykových látek nebo hazardní
hra narušuje partnerské soužití. V rámci párové terapie se hledají společné cíle a možnosti vzájemného soužití.

Sociální práci
V rámci sociální práce nabízíme sociální poradenství v otázkách zaměstnanosti – nejčastěji při
hledání práce, oblasti dluhů, komunikace s úřady a dalších. Poskytujeme kontakty na další instituce, kam se v případě obtíží mohou lidé obrátit.
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Krizovou intervenci
Lidé, kteří spadají do cílové skupiny (viz pro koho) se na nás mohou obrátit v situacích, kdy cítí
beznaděj, bezmoc a nedokážou sami v tu chvíli nalézt východisko ze situace, která je tíží. Cílem
je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude nadále prohlubovat.

Podpůrné testování
Nabízíme podpůrné testování na přítomnost drog v moči nebo ve slinách. Klienti toto využívají
především, když potřebují dokladovat abstinenci. Podpůrné testování probíhá na žádost klienta,
je bezplatné. Test si klient pořizuje na vlastní náklady.
Všechny služby poskytujeme bezplatně a anonymně.

Rok 2013
Počet klientů za rok 2013 je srovnatelný s rokem předchozím. Celkem využilo našich služeb 220
klientů (v loňském roce 199).
Nejčastější primární drogou u našich klientů je opět pervitin (82) a alkohol (61), následují opiáty
(8), THC (9). Z toho 25 uživatelů aplikovali návykovou látku injekčně. Počet klientů s problémem
hazardního hráčství byl v minulém roce 32 oproti roku předešlému, kdy jich bylo 23. Velká část klientů, kteří nemají primární drogu alkohol, vykazují problematické užívání alkoholu. Počet blízkých
osob, které využili našich služeb v roce 2013, byl 28. Celkově pozorujeme zvyšování počtu klientů
oproti loňskému roku. Nárůst je především v počtu klientů se závislostí na pervitinu a alkoholu.
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Naše Poradna je registrovaná jako sociální služba a jako jednu ze zásad, kterou aktivně uplatňuje, je možnost, aby klient zůstal v anonymitě. Tuto možnost našim klientům nabízíme a část jich
ji také využívá. Průměrný věk našich klientů je 31 let. Obecně můžeme o našich klientech říci,
že vyšší věkový průměr mají klienti s problematickým užíváním alkoholu (38 let) a ti, kteří přichází s problematikou hazardního hráčství (32 let). Průměrný věk klientů s užíváním nealkoholických
drog je nižší, kolem 25 let.
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Co se podařilo a vize:
V roce 2013 se nám dařilo v tom, že o služby Poradny byl ze strany klientů stále velký zájem.
Domníváme se, že služby jsme poskytovali odborně a kvalitně. Dařilo se nám informovat veřejnost
o našich službách, ale také o závislosti a možnostech její léčby.
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 residenční léčbu. Velmi důležitá je také spolupráce s dalšími institucemi, které máme zahrnuty v tzv. síti služeb pro naše klienty. Jedná se o oblast
dluhového poradenství, psychiatrické péče, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro
zdravotně znevýhodněné klienty, popřípadě odkaz na dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.
Nadále prezentujeme naše služby s cílem informovat občany Olomouce
a Olomouckého kraje, o tom kam se mohou obrátit v případě, že se u nich nebo v okolí objevil problém související s návykovými látkami. V červnu 2013 jsme se zúčastnili veletrhu sociálních služeb
„Mezi námi“. O činnosti Poradny jsou informováni také žáci a studenti, kteří přichází do P-centra
na lekce Centra primární prevence. Někteří z nich na základě informací z lekcí Poradnu začali využívat.
Poradna pro alkoholové a jiné závislosti a výsledky její práce byly prezentovány na akcích:

•

I. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY, pořádané u příležitosti 440. výročí Univerzity
Palackého v Olomouci (7.–8. 3. 2013).

•
•
•

Adiktoligické dny PL Bílá Voda (16. 5. 2013)
Adiktologické úterý pořádaná Ústavem speciálně- pedagogických studií (5. 11. 2013)
Workshop s adiktologickou tématikou na půdě P-centra Olomouc (26. 9. 2013)

Mezinárodní konference
Sichuan annula educational conference and international forum on special uducation wquity
and developmen. 15. 11. 2013 Na této mezinárodní konferenci byly prezentovány metodické
přístupy při práci s osobami se specifickými potřebami v České republice. Mimo jiné i pro osoby
ohrožené drogovou závislostí. Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra byla prezentována, jako instituce s dobrou praxí a mezinárodním přesahem (Tvorba metodiky Dokážu to ve spolupráci s Foundation 66 London, UK).
Intenzivněji spolupracujeme s olomouckou Probační a mediační službou, jejíž pracovníci nás
oslovili s žádostí o spolupráci při testování klientů PMS. Nabídku testování na přítomnost návykových látek využívá také řada klientů Oddělení péče o rodinu a děti MMOL. Tento fakt si rovněž
vyžádal navázání intenzivnější spolupráce.
Pokračuje mezinárodní spolupráce Poradny s Britskou společností Foundation66 (Aidan Grey),
která se ambulantní léčbou závislých zabývá. Jejich metodiku „Krátký intervenční program“
na léčbu závislých na simulantech, upravenou na české prostředí a užívání pervitinu uplatňujeme i nadále při práci s klienty Poradny pro alkoholové a jiné závislosti. Vytvořili jsme pro naše
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účely metodický Terapeuticko – intervenční program pro práci s klienty závislými na pervitinu.
Dále plánujeme další vzdělávání zaměřené na práci s Biofeedbackem. Jde o speciální způsob práce umožňující klientům získat povědomí o svých kognitivních funkcích a především jejich zdokonalování.

Oblast práce s rodinami:
V druhé polovině roku 2013 pracovníci poradny vytvořili soubor textů, které by měli sloužit
k větší informovanosti rodičů a blízkých osob. Následně, z těchto textů, byla vydána samostatná
informačně-edukativní brožura Pro rodiče nejen o výchově. Brožura je velmi důležitý ucelený
informační materiál, který mohou pracovníci poradny předávat přímo klientům a tím zvýšit informovanost o poskytované službě.

Oblast práce s mladistvými
V rámci Poradny pracujeme s klienty od 15 let. Jelikož skupina klientů od 15 do 18 let má své
specifické potřeby, tak se na základě poptávky členů týmu Porady uspořádal seminář: Vývojové
potřeby mladistvých. Seminář vedla zkušená terapeutka, která také s mladistvými pracuje PhDr.
Leona Němcová.

Práce se studenty
Jako samozřejmou součást naší práce považujeme poskytování stáží studentům vysokých a vyšších odborných škol. Studentům nabízíme možnost poznat, jak funguje naše zařízení a u dlouhodobých stáží umožňujeme náslechy s možností zapojení se do programu. Stáže studentům
umožňují seznámit se s prací v oblasti drogových závislostí, poznat náplň práce sociálního pracovníka, psychologa apod. v takovém typu zařízení. Mohou zde získat nové zkušenosti a poznatky o pomáhající profesi tohoto typu i o sobě samém.
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DOLÉČOVACÍ CENTRUM
P-CENTRA OLOMOUC

PRACOVNÍ TÝM:
Mgr. Edmund Wittmann
(vedoucí Doléčovacího centra, psycholog, terapeut)
Mgr. Renata Jakubcová (zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice)
PhDr. Et Mgr. Dagmar Krutilová (ředitelka, terapeutka)
Mgr. Pavlína Prachařová (psycholožka, terapeutka)
Mgr. Michal Růžička Ph.D. (speciální pedagog, terapeut)
Mgr. Jana Olejníčková (speciální pedagožka, terapeutka)
Bc. Petr Šeda (sociální pracovník)
Markéta Hošková Dis. (sociální pracovnice)
Soňa Šebela (diplomovaná arteterapeutka)
Radka Chromková (pracovnice prvního kontaktu)
Jan Sychra (pracovník prvního kontaktu)
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Naše vize:
Nabízíme pomoc v novém začátku lidem po léčbě závislosti, podporu při jejich ukotvení, stabilizaci a při zvládání nároků každodenního života bez návykových látek či hazardní hry.

Pro koho:
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 nastoupí bezprostředně
po ní. Klienti jsou motivováni k dlouhodobé abstinenci a chtějí podporu při zvládání života bez
návykových látek/hazardního hráčství a pomoc při svém sociálním začleňování.

Co děláme:
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 3měsíční léčbě závislosti v psychiatrické léčebně, terapeutické
komunitě nebo na specializovaném protidrogovém oddělení v rámci výkonu trestu. 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 návykové látce. Rovněž zjišťují, že není reálné dostat vždy hned to, co chtějí, učí
se čekat a zvládat např. i nepříjemné stavy s tím spojené. Bývá to pro ně nové, neboť život s návykovou látkou je o okamžitém uspokojení. U nás se učí, že nepříznivé situace se musí vydržet, učí
se říci si o pomoc, učí se sebepodpoře.
Doléčovací program poskytuje klientům podporu formou individuální a skupinové terapie. Každý
klient má svého terapeuta-garanta, který ho celým pobytem tady provází. S garantem má klient každý týden individuální sezení (v délce 60 minut), na kterém rozebírá to, co ho momentálně trápí, co
mu naopak přináší radost a jak se mu daří abstinovat. Probírá situace v práci, zvládání stresových
situací, řeší aktuálně vzniklé problémy a „chutě“ na návykovou látku. Se svým garantem klient pracuje na úkolech ze svého individuálního léčebného plánu (kontraktu), který si sám stanovil.
V začátcích je pro klienty nepostradatelná pomoc sociálních pracovníků, kteří pomáhají např.
se sepsáním životopisu, radí, jak hledat práci, jak komunikovat s úřady, pomáhají formulovat
různé žádosti (např. o splátkové kalendáře při řešení dluhů apod.). Poskytují sociální a pracovní
poradenství.
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Každý pracovní den v 8:00 hod mají nezaměstnaní klienti ranní skupinu, na které předkládají
svůj plán dne, probírají jak a kde hledat práci a co s volným časem. Každý klient musí mít představu, co bude celý den dělat, mít strukturu dne. Neboť to je to, co jim při životě s návykovou látkou
většinou zcela chybělo.
Další skupinové aktivity se už týkají všech klientů, nejen těch nezaměstnaných. Během týdne
mají 90 minutové skupiny hodnotící, dynamické a tématické, které vedou vždy dva terapeuti.
Na dynamické skupině se pracuje převážně s aktuálními tématy klientů a vzájemnými vztahy.
Na hodnotící skupině se klienti vyjadřují k uplynulým 14 dnům – co se povedlo, co bylo těžké, za co
se mohou pochválit a poslechnou si reakce ostatních, které mohou být někdy kritické, takže se učí
přijímat kritiku, pracovat se stresem, být asertivní. Jindy dostanou pochvalu, ocenění a učí se je přijímat. Rovněž se hodnotí plnění kontraktu (neboli individuálního léčebného plánu), který si klient
sám sestaví. Tematické skupiny vycházejí z manuálů „Prevence relapsu“ a jsou hodně zaměřeny
na práci s chutěmi na návykovou látku/hazardní hru, ale objevují se i jiná témata, která jsou pro klienty aktuální (depresivní stavy, partnerské vztahy, komunikační dovednosti atd.).
Různými způsoby podporujeme klienty v aktivním trávení volného času. Tzv. „klub“ (socioterapeutická aktivita) je povinnou součástí programu, koná se každé úterý v 17.00 hod a trvá 60 minut. Klub připravují sociální pracovníci. Klub si klade za cíl naučit klienty trávit volný čas, nebo jim
alespoň předestřít možnosti zdravého a aktivního trávení volného času. Někdy jde o sportovní
aktivitu (fotbal, volejbal, horolezecká stěna), jindy je keramika, návštěva výstav, muzeí a jiných
kulturních akcí. Mimo kulturní a sportovní aktivity je snaha klienty více seznamovat s tím, co obnáší zdravý životní styl – zdravá strava, pohyb, ekologické chování.
Klienty ve zdravém trávení volného času podporujeme i tak, že mají možnost půjčit si kola, stany, spacáky, kolečkové brusle apod., za malý finanční příspěvek si mohou půjčit permanentku
do fitcentra nebo na bazén.

CHRÁNĚNÉ BYTY
Jou velmi důležitou součástí služeb, které nabízíme. Užívání návykových látek se pojí k nějakému
konkrétnímu místu a konkrétním lidem. Pokud chce člověk abstinovat, musí toto 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 návykovou látkou. Proto je tak důležité původní místo opustit a začít znovu jinde a bez „nálepky uživatele“.
Chráněné byty máme dva. Klienti v nich fungují víceméně samostatně. Kapacita obou bydlení je
6 a 6 lůžek. Na obou bytech se platí příspěvek na bydlení ve výši 2 400 Kč.
V chráněných bytech platí kardinální pravidlo „čistoty prostředí“, tzn., nesmí tu být nikdo pod vlivem návykové látky, a totéž platí pro účast na programu. Jestli klienti skutečně abstinují, kontrolujeme při namátkovém provádění toxitestů a dechových zkoušek na přítomnost alkoholu.
Každý týden probíhá domovní skupina, kde se řeší problémy vzniklé společným soužitím, určí
se, kdo bude zodpovědný za úklid a řeší se další provozní věci včetně případné potřeby dovybavení chráněného bytu.
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Další aktivity na podporu sociální integrace našich klientů
Průběžně jsme naše klienty zapojovali do mezinárodního projektu ESF „Restart“, který jim pomáhal v nalezení a udržení zaměstnání.
Myšlenka na podporu začlenění našich klientů do pracovního procesu stála i v základech sociálního podnikání P-centra. Výsledkem bylo, v září 2013, otevření sociálního podniku „Naše café“
http://www.nasecafe.cz/, které poskytuje 4 pracovní místa „na zkoušku“ po dobu šesti měsíců klientům Doléčovacího centra. Ti tak mají možnost získat či znovu osvojit pracovní návyky, a tak si
zvýšit šanci na získání stálého zaměstnání.
Naším záměrem je soustředění na obtíže klientů v celém jejich kontextu. Nelze klienta dlouhodobě udržet na trhu práce (tzn., nezvládne dlouhodobě abstinovat), když nebude sociálně integrovaný a naopak se bude izolovat a bludný kruh závislosti dále posilovat. Udržení našich klientů
v pracovním procesu je podmíněno sociální integrací v tom nejširším kontextu. Následující aktivity jsou důležité právě z hlediska toho, že pomáhají klientům rozvíjet sociální dovednosti, které
jsou klíčové pro jejich začlenění.

Neformální středeční setkání:
Aktivita připravovaná pomocí stážistů z řad studentů Univerzity Palackého, probíhala v době
zimního a letního semestru – celkem 21 setkání.
Neformální středy – NeStředy, je neformální setkávání studentů a studentek s našimi klienty.
Studenti si připravují program pro sebe, a pokud klienti přijdou, mohou se připojit. Filozofie
středečního setkávání je tedy „bavme se nezávisle na tom, kdo přijde“. Obsahem setkávání byly
různé, finančně nenáročné činnosti, třeba hraní stolních her, vytváření koláží, Jam Session čili improvizační dělání hluku, filmový dabing, „kalča“ čili hraní stolního fotbalu, dělání palačinek, divadelní improvizace a další. Klienti P-centra mají takto možnost poznat, jak se dá také trávit volný
čas. Mají možnost a prostor si popovídat s lidmi, kteří nemají drogovou zkušenost. Tato setkávání
jsou obohacující pro studenty i klienty. Pro větší atraktivnost a informovanost byla také založena
facebooková stránka. Více o činnosti setkání je možno shlédnout na:
https://cs-cz.facebook.com/pages/Doléčovák-P-centrum-Olomouc-Neformální-Středy-Nestředyve-středu/335092079934113

Podvečerní jóga:
Od jara 2013 si našla v P-centru své místo i jóga. Skupina byla otevřená pro všechny abstinující klienty, terapeuty i dobrovolníky. Jóga probíhala v 12týdenních blocích, které měly vždy nějaké téma. Např. „Vše je v rovnováze“, „Dýchám, dýcháš, dýcháme“ či „Aby záda nebolela“. Kromě
cvičení ásan (pozic těla), se kladl důraz na odpočinek a uvolnění. Indická filozofie, která je s cvičením jógy spjata, klade důraz na pozitivní vnímání těla, intenzivní vnímání tělesných i duševních
pocitů a pochodů, respektování sama sebe i svého okolí a rozvíjení spirituality nezávislé na náboženství a víře. Jóga je hledáním rovnováhy v lidském životě, což je protiklad důsledků jakékoliv
závislosti. Lekce byly pozitivně přijímány a hojně navštěvovány.
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Socioterapeutický víkend:
Strávili jsme s celkem osmi klienty víkend na Rychlebách. První část byla věnována aktivnímu zážitkově-sebezkušenostnímu programu. V neděli jsme měli společné kulturní setkání s klienty TK
Fénix Bílá voda.

Jednodenní sportovní akce:
Se čtrnácti klienty jsme na raftech sjížděli řeku Moravu.

Paradivadelní večery:
Večery vznikly na základě myšlenky vytvořit pro klienty prostor, kde se budou moci skrze divadelní prostředky uvolnit a popřípadě najít způsob trávení volného času, který je pro člověka
se závislostí velmi důležitým tématem.
První paradivadelní večery měly podobu spíše workshopovou, kdy klienti přicházeli a ochutnávali z nabídky divadelních technik (od improvizace po práci se stínem a světlem). V průběhu
podzimu přišla nabídky, že bychom na paradivadelních večerech mohli vytvořit představení,
které se v prosinci 2013 odehrálo v prostorách P-centra. V danou dobu se divadelní práce začala
více specifikovat a z klientů (společně se studenty dramaterapie, kteří se paradivadleních večerů
účastní a především se podílí na divadelní tvorbě) se stala fungující skupina, která nyní intenzivně pracuje na novém představení. Samotná tvorba se zdá být pro klienty smysluplná a dovoluje
jim se na daný čas uvolnit a zároveň se rozvíjet v komunikaci, sebeprezentaci, asertivitě a především divadelní tvorbě.

Vánoční setkání s klienty:
Každoročně pořádáme před Vánocemi setkání jak s klienty, kteří zdárně prošli doléčovacím programem a dál pokračují v abstinenci, tak s klienty aktuálně v programu. Takováto setkání mají
i motivační charakter pro klienty dosud v programu. 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 dokáží žít plnohodnotný život bez návykových látek. Letos se dostavilo
52 klientů a k výborné atmosféře přispělo i divadelní představení, které si připravilo část našich
klientů v rámci paradivadelních večerů.
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Rok 2013 v číslech
Obložnost doléčovacího programu byla v roce 2013 – 84 %. V roce 2012 to bylo 82 %.
Obložnost chráněných bytů byla v roce 2013 – 91 % oproti 83 % v roce 2012.
Počet klientů
• V doléčovacím programu
• V chráněných bytech

41 (z toho 30 mužů a 11 žen)
38

Průměrný věk klientů závislých na:
Alkoholu
Nealkoholových návykových látkách
Gamblingu

42 let
30 let
29 let

Řádné ukončení doléčování

17 klientů

Předčasné ukončení z osobních důvodu na straně klientů

7

Předčasné ukončení z důvodu relapsu a odchod do další léčby

4

Předčasné ukončení z důvodu relapsu a ztráta dalšího kontaktu

3

Gambling; 3

Kanabinoidy; 1

Opiáty; 5

Stimulanty
Alkohol
Opiáty
Gambling
Kanabinoidy

Alkohol; 15
Stimulanty; 17

Považujeme za velký úspěch a zhodnocení kvalitní práce dobré jméno naší služby. To se projevuje v narůstajícím zájmu o naše Doléčovací centrum. Celkem jsme měli v roce 2013 – 26 nových
nástupů a museli jsme 61 zájemců odmítnout z kapacitních důvodů.
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Projekt OPLZZ

RESTART

CZ.1.04/5.1.01/77.00377
Projekt je určen zájemcům z řad klientů našeho Doléčovacího centra, což jsou osoby ve věku
od 18 let po minimálně 3měsíční pobytové léčbě závislosti.
Cílem projektu je vybavit klienty dovednostmi, které jim pomohou získat práci a setrvat v ní, neboť
dlouhodobá nezaměstnanost zvyšuje riziko relapsu a návratu k předchozímu způsobu života.
Projekt probíhá od prosince 2012, končí v listopadu 2014 a je financován evropským sociálním
fondem a rozpočtem České republiky.
Klientům konkrétně nabízíme:

•
•

zaměření se na typické problémové oblasti klientů formou individuální i skupinové práce,
zmapování individuálních obtíží, které by mohly ohrozit získání zaměstnání či pozdější setrvání v něm,

•
•
•
•
•

podporu v uvědomování a přiznání si těchto skutečností,
podporu chování, které vede ke změně,
rozšíření repertoáru strategií, jak zvládat zátěžové situace,
individuální přístup ke každému klientovi,
manuál pro klienty: „Jak si najít a udržet práci“, který čtivou a srozumitelnou formou přináší
důležité informace pokrývající jak fázi hledání práce, tak setrvání v ní.

Program klientům nabízíme na dobu 5 měsíců počínaje dnem jejich nástupu do doléčovacího
centra.
Projekt realizujeme ve spolupráci s britským odborníkem na závislosti Aidanem Grayem a společností Hum London, která je naším partnerem, zajišťuje proškolení a supervizi našich pracovníků.
Klientům jsme mohli díky projektu pomoci zvýšit jejich kompetence a získat dovednosti užitečné
pro získání a udržení práce.
Za rok 2013 projektem Restart prošlo 33 klientů.
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RODINNÉ
CENTRUM
U MLOKA
POSKYTUJE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
DLE ZÁKONA 108/2006 SB. § 65
A VZDĚLÁVACÍ KURZY
PĚSTOUNSKÝM RODINÁM.

PRACOVNÍ TÝM:
Mgr. Bc. Jiřina Pončová
(sociální pracovník, vedoucí Rodinného centra U Mloka)
Bc. Petra Chromková (sociální pracovník)
Ondřej Toth (pracovník v sociálních službách)
Bc. Jiří Klimeš (sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků)
Klára Červinková (pracovník pro podporu rodině při vzdělávacích potřebách)
Martina Fitříková a Veronika Kalášková (pracovnice na klubech pro děti)
Na realizaci aktivit se také podílejí pracovníci prvního kontaktu a nepřímí řídící,
ekonomičtí a administrativní pracovníci.
Supervizor případové práce:
PhDr. Leona Němcová (klinický psycholog)
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Rodinné centrum U Mloka se zaměřuje na cílenou a aktivní podporu rodin s dětmi ve věku 6–15
let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomocí poradenství, individuálních a skupinových aktivit podporujeme rodinu v tom, aby byla schopna tuto nepříznivou situaci řešit sama.

NAŠE CÍLE
•
•

Posilovat rodičovské dovednosti a schopnost samostatně řešit nepříznivé situace,
učit děti pracovat se svými výchovnými problémy, dodržovat pravidla a hranice, podporovat jejich samostatnost a sebevědomí,

•

podporovat rodiny v náhradní rodinné péči a posilovat jejich schopnost řešit obtížné situace.

PRO KOHO
•

Rodiny s dětmi ve věku 6–15 let v sociálně nepříznivé situaci (sociální vyloučení, komunikační
problémy, narušené vztahy v rodině, působení dlouhodobého stresu, traumat, nemocí),

•
•
•

neúplné rodiny s dětmi ve věku 6–15 let,
pěstounské rodiny s dětmi ve věku 6–15 let,
rodiny s dětmi ve věku 6–15 let s výchovnými problémy.

KDO NÁS PODPOROVAL
Naši činnost v roce 2013 podporovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Olomoucký kraj,
Statutární Město Olomouc (projekt Rodinné centrum U Mloka) a Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Pomozte dětem! (projekt Mlok pro děti, ve kterém jsme realizovali kluby, Pět
P, doučování, volnočasové aktivity a dobrovolnictví).
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CO NABÍZÍME
1. Pro dospělé:
Poradenství
je zaměřeno na zlepšení komunikace a vztahů v rodině, pochopení problému, jeho příčin a hledání řešení, zvládání výchovných potíží dětí, orientace v síti pomáhajících organizací, právní poradenství. Probíhá podle potřeby, nejméně 1 × za 2 měsíce.

Rodičovské skupiny
jsou pravidelná setkávání dospělých klientů zaměřená na zvyšování rodičovských kompetencí, pochopení vzniku poruch chování, práci se stresem a sdílení zkušeností ostatních rodičů.
Uskutečnili jsme 10 rodičovských skupin na témata: Komunikace; Komunikace s puberťákem,
manipulace; Sociální potřeby; Potřeby, tresty a odměny; Hyperaktivita; Kyberšikana; Lži a důvěra;
Začátek školy; Hranice a dohody; Hranice a dohody II., celkem se zúčastnilo 66 rodičů.

Provázení
dospělých klientů na úřady a instituce, pomoc při vyřizování rodinných záležitostí. Probíhají podle potřeby klienta.

2. Pro děti:
Skupinové tématické aktivity „kluby“
jsou pravidelná skupinová setkání dětí, pomocí her pomáháme dětem se začlenit do skupiny, zlepšit komunikaci, důležité je dodržování hranic a pravidel. Probíhají 1 × týdně vždy na 2 hodiny, děti
jsou rozdělené na dvě skupiny podle věku. Proběhlo 70 klubů, 35 klubů mladších, 35 klubů starších,
na klubu mladších 10 dětí, na klubu starších 11, během roku bylo v klubech 267 účastníků.

Program pět P
je individuální preventivní program (Přátelství, Podpora, Prevence, Pomoc, Péče), ve kterém se dítě
setkává s dobrovolníkem – kamarádem. Obsahem jsou zájmové aktivity podle individuálních zájmů dítěte. Pět P probíhá 1 × týdně na 2 hodiny. Proběhlo 164 schůzek a účastnilo se 18 dětí.

Poradenství
pomáhá při řešení potíží nebo problémů dítěte, rozšiřuje dovednosti a schopnosti, které posilují
samostatnost. Probíhá podle potřeby klienta, nejméně 1 × za 2 měsíce.

Doučování
Probíhá hodinu jednou týdně s dobrovolníkem. Hledáme způsoby, jak se může dítě nejlépe učit.
Při doučování je možné dohánět zmeškanou látku, případně si dopisovat domácí úkoly, které
dítě nemůže udělat doma s rodiči. Proběhlo 187 schůzek, 22 zapojených dětí.
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Nácvik samostatného docházení
Časově omezená aktivita zaměřená na podporu a nácvik samostatného docházení např. ze školy
domů. Zahrnuje zjištění reálných možností dítěte. Probíhá podle potřeby klienta.

Volnočasové aktivity
Proběhlo 7 akcí, z toho 4 dvoudenní, účastnilo se 16 dětí, na všech akcích bylo celkem 44 účastníků.

Podpora rodině při vzdělávacích potřebách
Hledáme a sestavujeme s rodinou funkční systém pro učení, pomáháme s těžkostmi spojenými
s poruchou pozornosti s hyperaktivtou (ADHD) a poruchami učení (SPU). V případě potřeby spolupracujeme se školou a zapojujeme do změny rodiče i učitele.

Využívání aktivit
Využívání aktivit k počtu podpořených osob (dětí 42, dospělých 44)
Indiv.konz.
dospělý; 95%

5p (děti);
45%

Klub (děti);
50%

Douč.;
62%
Rodič. sk.;
36%

Indiv.konz.
děti; 29%

Volnočasovky;
38%

Struktura podpořených osob
počet rodin

42

počet dětí

42 (32 chlapců, 10 dívek)

počet dospělých

44 (40 žen, 4 muži)

celkem klientů

86

Počet osob využívajících službu
4; 5%

10; 12%
dívek
chlapců
žen
mužů

40; 46%
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32; 37%

Děti: od 6 do 15 let, průměrný věk 10,7 roků, nejvíc dětí je ve věku 9, 13 a 14 let.
Dospělí: od 25 do 59 roků, průměrný věk 45 roků, nejčastějším klientem je matka (64 %) a následuje pěstounka (26 %).

Dobrovolníci
Přehled o dobrovolnických odpracovaných hodinách
V roce 2013 jsme realizovali 2 výcviky, při nichž jsme vyškolili 36 dobrovolníků, kteří odpracovali
dohromady 939 hodin.
Našim dobrovolníkům moc děkujeme za jejich nasazení a velmi kvalitní práci, kterou pro nás
a hlavně pro děti v programu dělají.
Těm aktivně zapojeným jmenovitě děkujeme:
Anetě Galáskové

Kateřině Tiché

Michaele Králové

Anně Césarové

Kláře Musilové

Michaele Svečulové

Anně Mozíkové

Kláře Nováčkové

Nikole Fialové

Barboře Zemanové

Kristýně Bajerové

Pavle Hlínové

Daniele Kaňákové

Lence Purkertové

Pavle Řehulkové

Evě Františákové

Lucii Zdráhalové

Petře Králové

Ingrid Svobodové

Ludmile Mikulkové

Šárce Hajtmarové

Ivetě Skopalové

Marii Vágnerové

Tereze Pojezné

Jakubovi Sadeckému

Markétě Kubínkové

Tomáši Krámovi

Karin Langové

Markétě Lukšové

Tomáši Lakotovi

Karolíně Fryštacké

Martě Rozsypalové

Veronice Kaláškové

Kateřině Pickové

Michaele Dzíbelové

Vojtěchu Výletovi

CO SE NÁM PODAŘILO:
Rozšířili jsme program doučování o zapojení dobrovolníků, čímž jsme výrazně rozšířili dostupnost služby. Dále jsme začali postupně pracovat s reedukací specifických poruch učení
a zlepšili jsme u indikovaných případů spolupráci se školami.
Pokračovali jsme v zapojování case managementu do naší práce s klienty a zároveň jsme začali facilitovat případové konference. Tím jsme jedna z mála organizací na Olomoucku, která tuto
službu poskytuje.
V oblasti vzdělávání pěstounů jsme vytvořili 10 vzdělávacích okruhů. Kurzy s těmito tématy jsou
vedeny interaktivně a prakticky.
Naše práce dokázala přesvědčit veřejnost i donátory o potřebnosti a kvalitě námi poskytovaných
služeb, a tak díky tomu nám nakonec byly v polovině roku navýšeny původně velmi nízké dotace
a my jsme Rodinné centrum U Mloka nemuseli z finančních důvodů uzavřít.
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CO PLÁNUJEME
•
•
•
•
•
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Pokračovat v síťování služeb a v case managementu,
více propracovat spolupráci se školami,
vytvářet vzdělávací materiály pro veřejnost,
vyzkoušet rodičovské skupiny pro veřejnost,
rozšířit cílovou skupinu na děti od 5 let.

CENTRUM
PRIMÁRNÍ PREVENCE

PRACOVNÍ TÝM:
Bc. Markéta Rodryčová
(vedoucí CPP, sociální pracovník)
Bc. Eva Červenková (pracovnice CPP, speciální pedagog)
Bc. Jiří Klimeš, DiS. (pracovník CPP, sociální pracovník)
Mgr. Ondřej Skopal (pracovník CPP, psycholog)
Mgr. Jitka Škarohlídová
(koordinátora studia pro školní metodiky prevence, speciální pedagog)
Bc.Tereza Houšková
(externí lektorka PP, studentka speciální pedagogiky a dramaterapie UP v Olomouci)
Martina Šerá
(dobrovolnice lektorka PP, studentka Caritas VOŠ - sociální a charitativní práce)
Lucie Bártová
(dobrovolnice lektorka PP, studentaka FF UP v Olomouc - psychologie)
PhDr. Leona Němcová (garant programu, psycholog)
a dále pracovníci prvního kontaktu
a nepřímí pracovníci.
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Centrum primární prevence je od roku 2007 držitelem „Certifikátu odborné způsobilosti“
v poskytování Programu specifické primární prevence v rámci školní docházky. Všechny vzdělávací kurzy i studium pro školní metodiky prevence jsou akreditovány MŠMT.

Naše vize
Poskytujeme programy primární prevence pro třídní kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro studenty vysokých škol, odborná školení a akreditované kurzy pro pedagogy, individuální poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy.

Pro koho
Primární cílová skupina
Mladší školní věk (6–12 let)
Starší školní věk (12–15 let)
Mládež (15–18 let)
Mladí dospělí (18 -26 let)

Sekundární cílová skupina
Dospělá populace – pedagogičtí pracovníci a rodiče (zákonní zástupci)
Studenti VŠ
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Co děláme
DLOUHODOBÝ KOMPLEXNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Program realizovaný formou prožitkových lekcí a galerijních programů. Určeno pro žáky 1.–9. tříd ZŠ.
Programy jsou vedeny interaktivní formou a postaveny na principu prožitků a zážitků. Při práci využíváme dramických, pohybových a aktivizačních technik. Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních
dovedností a pracujeme s dynamikou a kohezí skupiny, s přihlédnutím k aktuálnímu nastavení třídy.
Programy jsou přizpůsobeny věku a tomu odpovídá i náročnost programu na kritické myšlení,
znalosti, postoje a dovednosti. Vedeme žáky k uvědomování si svých potřeb. Učíme je, že respektovat se mezi sebou navzájem neznamená vycházet vstříc jakýmkoliv požadavkům a přáním, ale
hovoříme o přirozených potřebách (potřeby bezpečí, svobody, sounáležitosti, uznání, seberealizace), jejichž uspokojování je tou nejlepší prevencí.
Programy jsou dále založeny na kombinaci výtvarně-prožitkových technik. V programech čerpáme z poznatků muzejní pedagogiky, prožitkové pedagogiky (jako nástroj používáme učení
se ze zkušenosti), artefiletiky (výchova uměním, umění jako prostředek primární prevence), dramiky (drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek, metody primární prevence, poznatky z psychologie a speciální pedagogiky).

INTENZIVNÍ NÁVAZNÉ OSMIHODINOVÉ BLOKY PRIMÁRNÍ PREVENCE
Programy jsou určeny především pro školy zapojené do projektu EU Peníze školám, ale po dohodě je možné je realizovat i bez finanční podpory tohoto projetu. Určeno pro žáky 1.–9. tříd ZŠ,
SŠ, SOŠ a SOU.
Cílem je prevence a snížení rizikového chování a patologických jevů u žáků a zlepšení sociálního
klimatu ve třídě, potažmo ve škole. Naše programy jsou koncipovány jako čtyři dvouhodinové
bloky. Doporučené rozpětí mezi jednotlivými bloky je 2 týdny. Vycházíme z požadavků Příručky
pro základní školy EU peníze školám a také z doporučení a odborných konzultací supervizora
a dětského psychologa.

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ
Určen pro 1. ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU.
Problematika drog a drogových závislostí zpracovaná interaktivní formou. Cílem je schopnost
otevřeně diskutovat o drogách a jejich účincích s důrazem na uvědomění si vlastních postojů
a hodnot ve svém životě. Pojmenování rizik spojených s užíváním jednotlivých drog, případně
důsledků užívání drog v partnerských vztazích.

BESEDA S EX-USEREM (STABILIZOVANÝM KLIENTEM)
Určena pro 2. ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU.
Besedu s ex-userem nabízíme vyšším ročníkům SŠ. Při besedě s ex-userem pracujeme s menším
počtem účastníků, kdy je optimální rozdělení třídy na polovinu (max. 15 studentů) Důvodem roz-

23

dělení tříd je, aby se vytvořila bezpečná atmosféra a prostor pro dotazy. Výhody, které přináší tato
beseda, spočívají v otevřené komunikaci o reálném životě s drogou. Studenti se dovídají o problémech s drogami a o jejich zvládání. Dále mají prostor, aby se mohli dotazovat na informace, které je
zajímají. Díky zkušenostem ex-userů, dochází ke korekci názorů na drogovou problematiku.

HRANÍ PŘÍBĚHŮ
Určeno pro všechny ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU
Dramatické zpracování reálných příběhů ze života. Program je inspirovaný divadlem Augusta
Boala. Díky tomuto programu, který je postaven na sebezkušenosti skrze dramické techniky, si
žáci mohou vyzkoušet nebezpečné situace v chráněném prostředí P-centra pod vedením zkušených lektorů primární prevence.

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ/EXKURZE A MOŽNOST ODBORNÝCH STÁŽÍ
A NÁSLECHŮ PRO STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL
Určeno především pro studenty VŠ

AKREDITOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGY A JINÉ PRACOVNÍKY
POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ A STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ – „250“
Na školách, na kterých realizujeme prožitkové lekce, nabízíme program pro rodiče na třídních
schůzkách, individuální konzultace s učiteli a rodiči. Rodiče jsou informováni školou o účasti žáků
na programech primární prevence. S učiteli vedeme konzultace o třídách, se kterými pracujeme.
Zápisy a informace z programu jsou důvěrné.
Pro školní metodiky prevence pořádáme pravidelné pracovně vzdělávací schůzky. Pro učitele
realizujeme přednášky, semináře, workshopy dle individuální zakázky.

INFORMAČNÍ SERVIS PRO RODIČE, UČITELE, ŠKOLNÍ METODIKY
PREVENCE
Určený pro rodiče a ostatní (konzultace v oblasti zneužívání návykových látek).
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Za rok 2013
Přehled realizovaných programů
2013

Typ výkonu
Všeobecná PP (ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU)
Počet tříd

86

Počet žáků

1 718

Selektivní PP (ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU)
Počet tříd

86

Počet žáků

1 739

Celkový součet programů
Počet tříd

172

Počet žáků

3 427

Individuální poradenství
Typ výkonu

osobně

telefonicky elektronicky

Konzultace s učiteli

156

25

252

Individuální poradenství všeobecné

3

3

10

Individuální poradenství selektivní

1

1

2

Další aktivity Centra primární prevence za rok 2013
Typ výkonu

Počet výkonu

Intenzivní návazné programy primární prevence

31 tříd

Specializační studium pro školní metodiky prevence

16 setkání pro 14 účastníků

Akreditovaný kurz Agresivita u dětí a ml.

1×

Semináře pro VŠ a SŠ

2×

Setkání školních metodiků prevence

1×

Účast na projektových dnech pro základní školy

2×

Co se podařilo
Novinkou pro rok 2013 byl program „Dusot Ze-mě“, na jehož tvorbě se pracovalo v průběhu roku
2012. Tento program obsahuje muzikoterapeutické prvky. Trvá dvě hodiny a je založen čistě
na prožitku skrze hudbu. Tento program je vhodný pro všechny věkové skupiny.
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Dále jsme se zaměřili na rozšíření akreditací MŠMT na vzdělávací programy a díky tomu jsme
mohli v roce 2013 otevřít další běh čtyřsemestrálního studia pro školní metodiky prevence a přidat do naší nabídky vzdělávacích kurzů také herní seminář pod názvem Práce se třídou formou
hry a dva čtyřicetihodinové kurzy pro preventisty.

Co chystáme
V rámci specifické primární prevence považujeme za důležité zachovat selektivní primárně preventivní program, kde budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s rizikovými skupinami, které tento program navštěvují. Stálou prioritou bude přizpůsobovat programy specifickým projevům třídy, ať již ze základních škol, speciálních škol či středních a středně odborných škol.
Pro příští rok považujeme rovněž za důležité pokračovat v realizaci lekcí v rámci projektu EU peníze školám, ve kterém se zaměřujeme na intenzivní a návaznou práci se skupinou v rámci selektivní primární prevence.
I nadále máme v nabídce pro pedagogy či pedagogické pracovníky odborné semináře, které
se věnují tématům: šikany a kyberšikany, dětské agresivitě, poruchám chování ve škole, problematice dětské závislosti a využití artefiletických a dramických faktorů v třídní práci. Důležitým
posláním pro rok 2014 je zintenzívnit vzdělávací aktivity pro preventisty a propojovat naši práci
s minimálními preventivními programy jednotlivých škol.
Velké díky patří dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by program nemohl profesionálně a v plném rozsahu fungovat.
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GALERIE
U MLOKA

PRACOVNÍ TÝM:
Eva Červenková (vedoucí galerie a kurátorka)
Tomáš Kravčík (galerista a kurátor) (od 11/2013)
Jolana Lažová (kurátorka)
Maria Maixnerová (kurátorka)
Vítek Kraus (kurátor)
Kuba Kovařík (PR a vizuál galerie)
Barča Komárková (úklid)
Stanislava Hanousková (galerijní animace a úklid)
Klára Plisková (galerijní animace)
Dobrovolníci, bez jejichž pomoci by galerie nemohla fungovat:
Tereza Čápová, Hanka Jeřábková, Adriana Čapková, Hanka Hrnčířová, Rebeka
Rollerová, Stanislava Hanousková, , Klára Plisková, Olda Novák, Lukáš
Vašut, Tomáš Prudil, Standa Šimek, Míša Šišková - jóga u mloka, Barča
Komárková, Veronika Pavlová – Language Exchange Club, Nikol
Šustrová - Language Exchange Club, Honza „Blum“ Stromšík –
koncerty, přednášky a veganské večeře, Marek Kroupa
- koncerty, Marek „W“ Horyna - koncerty
a dále pak stážisti P-centra.
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Naše hlavní cíle:
•

prezentujeme současné mladé umění – umění studentů vysokých škol s uměleckým zaměřením a jejich čerstvých absolventů, kteří jsou na výtvarné scéně nadějnými a talentovanými
nováčky. Představovat umění provokující, kladoucí otázky, umění, jež se snaží nabourávat
předsudky a vést člověka k větší zodpovědnosti a toleranci ke svému okolí. Prezentovat nové
a neotřelé umělecké trendy a projekty a představit témata a osobnosti celostátního významu.

•

tvoříme multižánrový-kulturní prostor Olomouce, který se neskládá jen z výstav, ale z dalších uměleckých oborů – koncerty, performance, divadelní představení, filmové projekce, básnické čtení atd.

•

nabízíme mladým a dospívajícím lidem z Olomouce možnost sdílet ojedinělý veřejný prostor, chráněný před užitím alkoholu, cigaret a tvrdých drog.

Pro koho?
Hlavní prostor ve výstavním programu dáváme mladým začínajícím umělcům, uměleckým skupinám a kolektivům, studentům uměleckých škol a jejich čerstvým absolventům, kteří tímto často
dostanou vůbec první možnost k veřejné prezentaci. Naší návštěvnickou cílovou skupinou jsou
mladí lidé, studenti středních a vysokých škol a příznivci umění z řad širší veřejnosti. Návštěvnost
v roce 2013 byla 4 000 návštěvníků.

Za rok 2013
V roce 2013 se v galerii uskutečnilo celkem 10 autorských a kolektivních výstav, 19 koncertů českých a zahraničních interpretů, 14 filmových projekcí, 10 veganských večeří, 6 cizojazyčných večerů, 4 přednášky, 2 akce s oblečením.
Výtvarné umění bylo zastoupeno zejména začínajícími, ale i zavedenými umělci, alternativními
uměleckými skupinami či,, naivními,, amatérskými umělci. Původem se jednalo hlavně o umělce
z olomouckého kraje a z absolventů brněnských výtvarných škol. Prosincová výstava byla tradičně součástí olomouckého festivalu Přehlídka animovaného filmu Olomouc.
Součástí galerijního programu byly také galerijní animace pro SŠ korespondující s výstavou
Street Fighters 2, jejichž cílem bylo seznámit žáky s historií a současností street-artu a díky prožitkovým artefiletickým technikám si vytvořit vlastní street-artové dílo jejich třídy. Hudební akce
reflektovaly různé spektrum hudebních žánrů, rok 2013 byl zejména bohatý na zahraniční účast:
hostujících kapel bylo např. 5 z USA, 2 z Rakouska a 2 z Nizozemska, pozvání přijaly také interpreti ze Švédska, Norska, Německa a Francie.
V roce 2013 pomohla navýšit návštěvnost galerie aktivní dramaturgická činnost, o nezanedbatelných 1 000, celková návštěvnost za rok 2013 se přehoupla přes počet 4 000 návštěvníků. Tomuto
navýšení pomohla aktivní dramaturgická činnost, od září rozšířená otevírací doba (pondělí
až pátek 13–19h), tradiční a nové propagační formy (video-art na ulici, spolupráce s médii a Info
Olomouc, měsíční plakáty, gify na webu, žluté samolepky…). Vysoké návštěvnosti přispívá pevné
ukotvení Galerie U Mloka v kulturních aktivitách Olomouce již od roku 1993.
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V rámci každé výstavy byly vytvořeny a rozesílány pozvánky a tiskové zprávy, jak v elektronické, tak tištěné podobě. Tradiční součástí naší propagace se staly žluté samolepky, které spojují propagaci od různých autorů pozvánek – viz. přiložené propagační materiály. Výrazná byla propagace
přes Internet (newslettry pro příznivce, doména galerijního webu na www.galerieumloka.cz a stránka
Galerie U Mloka na Facebooku). Nemalou měrou k dobrému fungování galerie pomáhají dobrovolníci, v roce 2013 to bylo 17 dobrovolníků. Na začátku roku jsme udělali nábor nových dobrovolníků.

Výstavy
•

16. leden–28. únor MONIKA BEKOVÁ ,,Vlastní teritorium,,

Výstava byla složena ze sérií velkoformátových kreseb, ve kterých autorka konfrontuje veřejné
prostory budov s jejich vnitřním životem. Cyklus vznikl v rámci zahraničního pobytu v Maďarsku,
kde autorka žila několik měsíců.

•

6. březen–2. duben PETR ZATLOUKAL , PPP 2012 (POHODOVÝ PODZIM PAŘÍŽE),,

Fotografie Petra Zatloukala dokumentovaly jeho týden strávený v Paříži. Výstava proběhla
na dvou místech – v Galerii U Mloka a kavárně La Fée v Ostružnické ulici.
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•

3. duben–30. duben ŠTĚPÁN ŠŮSTEK ,,Všední nevšednosti,,

Tato výstava si kladla za cíl provázet diváka jedním rokem života fotografa Štěpána Šůstka.
Fotografie vznikaly během roku 2011.

•

2. květen–21. květen PETR VÁŇA A PETR SCHWARZMAYER ,,Ze dna,,

Výstavou autoři ukázali a přiblížili co se asi tak odehrává v člověku, který je závislý na hraní, alkoholu a drogách. Na obrazech se snažili zachytit pocity, emoce, stavy, které se zažívají při užívání, tak abstinenci a cestu k normálnímu životu, kde čeká spousty nástrah.

•
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28. květen–12. červen KRISTÝNA KOUDELOVÁ ,, Přítel času,,

Výstava obsahovala ukázku prací, které byly inspirovány přírodou a literárním dílem od Lawrence
Durrela, Alexandrijským kvartetem.

•

17. červen–28. červen DANA ŠTĚRBOVÁ ,,Z lásky k životu,,

Výstava abstraktních obrazů naivní malířky Dany Štěrbové.

•

11. září–31. říjen STREET FIGHTER 2

Výstava „Street Fighter 2“ představovala zhmotnění aktivit olomoucké party Street Fighters, která
se zabývá „bojem“ za zlepšování podmínek pro skateboarding v tomto městě.

•

7. říjen–14. říjen PŘÍBĚHY NOVÉ KULTURY

Výstava portrétních fotografií inspirátorů a inspirátorek fotografa Martina Vrabka. Výstava proběhla v rámci projektu Učíme se příběhy (mediální a vzdělávací projekt s podporou ESF).

•

7. listopad–3. prosinec MARIAN PALLA, VENDULA CHALÁNKOVÁ, TOMÁŠ RONOVSKÝ,
PETR ŠESTÁK, VÍT KRAUS ,,Pomalý posun,,

Konfrontační výstava od absolventů brněnské FaVU VUT.
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•

5. prosinec–20. prosinec BLEDNIČKOVÉ KINO

Téměř pětihodinové kurátorské pásmo sestáválo ze všech „verzí“ Anémic Cinéma, které bylo
možné v jeden zcela konkrétní den na jaře 2013 zhlédnout na YouTube.Výstava proběhla jako
součást programu 12. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci.

Koncerty
Za rok 2013 proběhlo v Galerii U Mloka 19 koncertů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5. leden OU CHIEN ANDALOU (CZ) + SAKALA (CZ)
15. leden BLACK TAR JESUS (CZ) + MUSHY (IT)
27. leden RIVERS RUN DRY + TUMMO
25. březen SEEDS IN BARREN FIELDS + BLOOD IN OUR WELLS
3. duben BOREDOM (AT) + CATHOLIC GUILT (AT) + SUDETIA NON CANTAT
30. duben BODUF SONGS (UK, SOUTHERN) + JESSICA BAILIFF (USA, KRANKY)
30. květen BENEFIT PRO MLOKA
10. červen LES RHINOCÉROS A LES HOMOSEXUELS
13. červen OR A NOD NOD
25. červen TIM REMIS (USA (+ TOMÁŠ PALUCHA (CZ)
18. září PRIMORDDIAL UNDERMIND (US/A)/GAUTE GRANLI (NO)/ZÁHADNÝ ČTVEREČEK + M.PI
1. říjen LANDBRIDGE/KYREST
7. říjen SKY TO SPEAK (CZ/SK)/ÚDERY ÚDY
16. říjen DAYDREAM/JUST FOR BEING
21. říjen TOTAL HEELS (USA/DK) + MILANO (CZ)
7. listopad AVVIKA A AZKAZA

•
•
•

12. listopad CERMAQUE CIRKUS
28. listopad THE SHOOKIES/MLHA
4. prosinec ZERO ABSOLU

Filmový klub
Za rok 2013 proběhlo v Galerie U Mloka 14 filmových projekcí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20. únor NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
18. březen ZAPATISTA
15. květen FILM JAKO BRNO
7. říjen ŽÍT ZMĚNU
17. říjen ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
24. říjen ŠITKREDIT
31. říjen KIMČONGÍLIE
4. listopad PUNKOVÝ SYNDROM
11. listopad VŠICHNI SPOLU
18. listopad KE SVĚTLU
25. listopad NA SEVER OD SLUNCE
2. prosinec ÚŽASNÝ AZERBÁJDŽÁN!
9. prosinec NOVÝ SVĚT
16. prosinec KREV V MOBILECH

Veganské večeře
Za rok 2013 proběhlo v Galerii U Mloka 12 veganských večeří.
30. leden, 27.února, 27. březen, 24. duben, 29. květen, 26. červen, 31.červenec, 28.srpen, 25. září,
27. listopad, 30. říjen, 18. prosinec

Language Exchange Club
Za rok 2013 proběhlo v Galerii U Mloka 6 cizojazyčných večerů.
4. červen, 11. červen, 18. červen, 8. říjen, 15. říjen, 22. říjen

Přednášky a další programy
Za rok 2013 proběhly v Galerii U Mloka 4 přednášky, 2 bazary s oblečením, 2 cvičení jógy.

•
•
•
•
•
•
•
•

4. březen MICHAL HAUSER >LEVICOVÁ POLITIKA VE SVĚTĚ PŘÍZRAKŮ
21. březen JÓGA U MLOKA
28. březen JÓGA U MLOKA
22. duben ARNOŠT NOVÁK: GRAMSCI JE MRTVEJ
14. květen JARNÍ VÍTR VE SKŘÍNI
7. říjen PŘÍBĚHY NOVÉ KULTURY
16. říjen PODZIMNÍ VÍTR VE SKŘÍNI
19. listopad ARABSKÉ JARO
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ –
KAVÁRNA „NAŠE CAFÉ”

PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA:
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
(předsedkyně představenstva)
Bc. Petr Šeda
P-centrum, zastoupené MUDr. Jarmilou Šmoldasovou

TÝM KAVÁRNY:
Bc. Petr Šeda (vedoucí projektu)
Bc. Kristýna Smudová (provozní vedoucí)
Mgr. Tereza Tothová (zástupkyně provozní vedoucí)
2 kavárníci z řad cílové skupiny
2 pomocní kavárníci z řad cílové skupiny
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Kavárnu provozuje Sociální družstvo Stabilita Olomouc – dceřiné družstvo P-centra.
V roce 2013 jsme otevřeli nový sociální podnik, nekuřácko-abstinenční kavárnu na Dolním
náměstí v Olomouci, kde jsou zaměstnáni osoby po léčbě závislostí, zejména z řad klientů
Doléčovacího centra P-centra.

Naše vize
Hlavním cílem projektu je skrze zaměstnání v sociálním podniku, resocializace osob se závislostí na návykových látkách. Cílem je provoz kavárny na Dolním náměstí v Olomouci, pracující
v principech sociální ekonomiky. Klienti, kteří procházejí programem (zaměstnáním v podniku)
budou mít doložitelnou praxi (obsluha zákazníků, příprava kávy, příprava potravin) a zápočtový list. Budou mít pracovní návyky, naučí se vyjadřovat své potřeby, naučí se komunikaci s kolegy a s nadřízenými, vyzkouší si jednání s dodavateli, vše v chráněném prostředí sociálního
podniku. Důsledkem toho budou vybaveni takovými schopnostmi, dovednostmi a prokazatelnými přednostmi pro lepší uplatnění na trhu práce, tedy mohou být zaměstnáni, což přispěje
k celkové stabilizaci klientova života a tedy k prevenci recidivě v jeho návratu k původnímu
stylu života. Kavárna je provozována v principech sociálního podnikání a dodržuje Standardy
sociálního podnikání.
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Pro koho
Vyhrazená pracovní místa jsou určená pro osoby po léčbě závislostí (min. 3 měsíční rezidenční),
kteří prokazatelně abstinují.

Co nabízíme
•

2 pracovní místa kavárníka – na dobu určitou 12 až 18 měsíců, po absolvování je zaměstnanec schopen pracovat v běžné kavárně i na pozici provozní vedoucí.

•

2 pracovní místa pomocného kavárníka – na dobu určitou 4–6 měsíců, je určena pro obnovení či nácvik pracovních návyků, doložitelnou praxi a zápočtový list.

Zaměstnání v kavárně
Klienti, kteří procházejí programem (zaměstnáním v podniku) budou mít doložitelnou praxi (obsluha zákazníků, příprava kávy, příprava potravin) a zápočtový list. Budou mít pracovní návyky,
naučí se vyjadřovat své potřeby, naučí se komunikaci s kolegy a s nadřízenými, vyzkouší si jednání s dodavateli, vše v chráněném prostředí sociálního podniku. Důsledkem toho budou vybaveni takovými schopnostmi, dovednostmi a prokazatelnými přednostmi pro lepší uplatnění na trhu
práce, tedy mohou být zaměstnáni, což přispěje k celkové stabilizaci klientova života a tedy
k prevenci recidivě v jeho návratu k původnímu stylu života.

Principy sociální ekonomiky
Kavárna je provozována v principech sociálního podnikání a dodržuje Standardy sociálního podnikání, zejména:

•
•
•

min 40% všech zaměstnanců je z řad cílových skupin (max 55 %)
dodržovat etické principy a zásady práce s cílovou skupinou osob se závislostí
zohledňovat potřeby svých zaměstnanců a vytvářet podmínky pro jejich adaptaci a kvalitní
výkon práce

•

přiměřeně přizpůsobovat pracovní podmínky a prostředí potřebám a možnostem svých zaměstnanců

•

usilovat o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zvyšovat jejich dovednosti a schopnosti pro
konkurenceschopnost na otevřeném trhu práce.

Kavárna
Díky spojení s podnikatelským prostředím v tomto oboru (KafeKodo) jsou v kavárně zaměstnány na klíčových pozicích slečny Smudová a Tothová, které jsou certifikovanými baristkami (barista ten co připravuje kávu). Jim se podařilo vybudovat koncept kavárny, která se opírá o kvalitní vlastní kávovou směs, kterou namíchala provozní slečna Smudová a která se pro nás praží
v pražírně Kafe Kodo. Kavárna je zaměřená jednak na klasické způsoby přípravy kávy (espresso,
cappuccino, Latté a další) a také na alternativní způsoby přípravy kávy (aeropres, chemex atd.).
Specialitou je naše kávová zmrzlina, připravená přímo z naší vlastní kávové směsi „Naše Café“.
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V loňském roce se nám podařilo zejména kavárnu otevřít a začít budovat v tvrdém konkurenčním prostředí své stálé místo. Řečí čísel, za měsíc říjen, listopad a prosinec se nám podařilo vytvořit obrat bezmála půl milionu…

Naše Café

otevírací doba:

Dolní náměstí 173/15 , Olomouc
www.nasecafe.cz
facebook.com – stránka Naše Café

po – Pá
so
ne

7:30–19:00
8:00–18:00
13:30–18:00

37

STÁŽE

KOORDINÁTOR:
Eva Červenková
(vedoucí Galerie U Mloka a lektorka Centra primární prevence)
dále se podílí všichni zaměstnanci.

PRO KOHO:
Stáže mohou absolvovat studenti vyšších odborných a vysokých škol.

Co děláme?
Studentům nabízíme možnost absolvovat v P-centru krátkodobou nebo dlouhodobou stáž.
Chceme, aby studenti poznali chod naší organizace a seznámili se s činnostmi, které nabízíme.
Stážista má během praxe možnost účastnit se prožitkové lekce na primární prevenci, seznámí se s činnostmi Rodinného centra u Mloka, Doléčovacího centra, Poradny a Galerie U Mloka.
Vybírá si, ve kterém programu se chce více zapojit. Snažíme se, aby stážisté mohli absolvovat náslechy a případně se do naší práce zapojit. Jejich postřehy jsou pro nás cenné a současně věříme,
že jim máme co nabídnout.

Za rok 2013
Celkem jsme měli 21 stážistů a 2 exkurze. V roce 2013 jsme se stali partnery Katedry psychologie
Univerzity Palackého v projektu PAPSAV, díky němuž jsou stážisti více zapojování do jednotlivých
programů a popřípadě výzkumů pro naši organizaci.
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Uvnitř P-centra před třemi lety vznikla public relations skupina, která si za svůj cíl vytyčila zlepšit informovanost od-

P-CENTRUM
PR REPORT 2013 –
JAK O SOBĚ
DÁVÁME VĚDĚT…

borné i laické veřejnosti o životě a práci P-centra.
Díky PR skupině bylo v roce 2013 postupně realizováno 27 uveřejněných článků či rozhovorů v médiích,
jejich přehled uvádíme níže. Mimo to se P-centrum
pravidelně prezentuje v rámci odborných konferencí či
prostřednictvím setkávání sociálních služeb a neziskových organizací apod.

Zdroj dat: http://muj.anopress.cz

A zde je výčet nejzajímavějších článků
a reportáží o P-centru a Sociálním družstvu Stabilita Olomouc:
V olomouckém P-Centru pomáhají lidem
s drogovou minulostí

Baristky otevřely kavárnu, ve které zaměstnají
vítěze nad závislostí

čt 1/události v regionech, 05.02.2013

olomouc.idnes.cz/, 24.9.2013

Projekt Restart na pomoc lidem s drogovou
minulostí vrátit se zpět do života

V „návykové kavárně“ v Olomouci vás obslouží
lidé vyléčení ze závislostí

čt 1/události v regionech, 05.02.2013

ct24.cz/regiony, 24.9.2013

Vrátit se po léčbě do života je obtížné
5+2 dny/olomoucký kraj, 21.02.2013

P-centrum nabízí startovné na Olomoucký
1/2maraton. Běžci jím podpoří dobrou věc
www:olomouc.nejlepsi-adresa.cz, 5.3.2013

Jakou šanci mají ti, kteří projdou protialkoholní léčbou
čt 1/události v regionech – ostrava, 25.04.2013

Dětem s poruchami chování pomáhá Rodinné
centrum U Mloka
radniční listy/občanská společnost, 13.5.2013

Sociální podnik Naše Café zve do nové kavárny
radniční listy/občanská společnost, 23.9.2013

Kavárna jim nabídne šanci
čt 1/události v regionech – ostrava, 24.9.2013

V Olomouci otevřela kavárna P-centra, je
nealkoholická
www:olomoucky.denik.cz, 24.9.2013

Vychutnejte si lahodnou kávu a podpořte
správnou věc. Kavárna Naše Café otvírá už zítra
www:olomouc.nejlepsi-adresa.cz, 24.9.2013

V Olomouci otevřela nevšední kavárna P-centra
denik.cz/olomoucký kraj, 25.9.2013

Kavárna dá šanci lidem, jež vyhráli nad drogami
mladá fronta dnes/kraj olomouc, 25.9.2013
Zdroj dat: http://muj.anopress.cz
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
P-CENTRA K 31. 12. 2013

EKONOMICKO – PROVOZNÍ TÝM:
Mgr. Ivana Bauerová
(ekonom)
Alena Fritzová
(ekonomicko-administrativní pracovník, účetní)
Radka Chromková
(pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník, uklízečka)
Jan Sychra
(pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník)

Ekonomicko – provozní tým tvoří nedílnou součást personálního obsazení jednotlivých projektů
P-centra. Na poskytovaných programech a sociálních službách se podílí nepřímo, jeho úkolem je
vytvořit zázemí a ekonomicko-administrativní podporu pro běh projektů.

K následující tabulce Přehledu hospodaření P-centra k 31. 12. 2013 uvádíme doplňující poznámky:
V prosinci r. 2012 zahájilo P-centrum víceletý projekt ESF „Restart“.
Celkové náklady tohoto projektu za období leden – prosinec 2013 byly ve výši Kč 2.608.010,67.
Tyto náklady (i výnosy) jsou v předloženém Přehledu hospodaření zahrnuty.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 byl 17,8.
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VÝNOSY
PROVOZNÍ DOTACE, PŘÍSPĚVKY
MŠMT

Kč NÁKLADY

Kč

9 130 568 MATERIÁL

677 479

580 911 materiál pro chráněné programy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 873 000 kancelářský, drogistický

Úřad vlády – RVKPP

1 423 000 odborná literatura

ÚP Olomouc
Olomoucký kraj
Město Olomouc
Nadace Vinci
NROS

25 912 drobný majetek, vybavení
652 300 ostatní materiál

41 003
101 985
10 694
428 153
95 644

1 663 120 ENERGIE

304 244

900 elektřina

100 809

303 414 plyn

155 272

OP LZZ (Projekt ESF Restart)

2 608 011 SNO

48 163

DARY

230 891 OPRAVY A ÚDRŽBA

Cervus s.r.o.
Info

50 000 opravy, revize, údržba – běžná
6 800 CESTOVNÉ

LMC s.r.o.

2 047 zaměstnanci

Penam a.s.

4 000 SLUŽBY

Expertis Praha

1 000 tisky, kopírování, propagace

Alza cz.

5 444 telefonní poplatky, internet, poštovné

102 785
102 785
164 702
164 702
1 224 047
134 014
103 841

FOFRNET s.r.o.

21 000 školení, kurzy – zaměstnanci

128 544

ACTIVA

11 950 školení, kurzy – dobrovolníci

16 800

Q-ELEKTRIK

30 000 supervize

Individuální dárci

98 650 nájemné, pronájmy

VLASTNÍ PŘÍJMY
Doléčování – klienti – chráněné
bydlení

839 095 pojištění
262 676 správa sítě, Panoramixu

Příjmy POR

6 770 služby Restart

Příjmy RC

5 300 licence

Příjmy za lekce primární prevence

173 900 lektorská a kurátorská činnost

88 400
237 990
31 863
108 296
123 706
45 319
79 125

Peníze školám

175 661 ostatní služby

SSMŠP „250”

112 000 OSOBNÍ NÁKLADY

7 620 483

72 700 zaměstnanci, DPČ

7 021 619

Vzdělávání pěstounů
Ostatní příjmy
JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY
Kompenzace odpisu 2013

30 088 DPP
209 572 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY
209 572 odpisy dlouhodobého majetku
poskytnuté členské příspěvky
jiné ostatní náklady

CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

10 410 126 CELKEM
84 130 Kč

126 149

598 864
232 256
209 572
7 000
15 684
10 325 996
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V ROCE 2013 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
MPSV ČR
PORADNA PRO ALKOHOLOVÉ A JINÉ ZÁVISLOSTI
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
MPSV
CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Statutární město Olomouc
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
MŠMT ČR
RODINNÉ CENTRUM U MLOKA
MPSV
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírkový projekt Pomozte dětem! (Projekt Mlok pro děti)
GALERIE U MLOKA
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky:
„RESTART“
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Dále našim projektům a službám pomohly (peněžní i nepeněžní formou) tyto firmy
a fyzické osoby:
ACTIVA - Kancelářské potřeby

Penam a.s.

Cervus s.r.o.

Q-ELEKTRIK a.s.

Divadlo Tramtárie

RNDr. Aleš Jakubec. Ph.D.

Drinex Olomouc s.r.o.

Tomáš Kubíček, keramik

Fofrnet s.r.o.

M. Štenclová - INFO

Hopi Popi a.s

LMC s.r.o.

IKEA Česká republika s.r.o.

Expertis Praha

Internet poradna

Alza CZ

Ing. Petr Šterc

Dana Štěrbová

John Crane Sigma a.s.

Zbyněk Krutil

JUDr. Jaroslav Klimeš

Richard Kořínek

Mgr. Jan Žváček

Renáta Frydrychová

MUDr. Jarmila Šmoldasová

Ezra Alexander Cohen

Muzeum umění

… a další drobní individuální dárci či dobrovolníci…
…. a dále všichni ti, kteří si prostřednictvím P-centra zakoupili startovní číslo na Olomoucký 1/2
maraton.
Za poskytnuté dotace, podpory, nadační příspěvky a dary nebo dobrovolné činnosti všem
jmenovaným velmi děkujeme!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: P-centrum, Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 221 983
Email: p-centrum@p-centrum.cz
Web:www.p-centrum.cz
IČO: 60 80 32 91
Registrace MV ČR: 18. 7. 1994
Číslo registrace: II / s – OS / 1-25051 / 94 / R
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 175 278311/0300
Právní forma: právnická osoba – občanské sdružení
Počet členů občanského sdružení: 10
Statutární zástupci P-centra
MUDr. Jarmila Šmoldasová – předsedkyně správní rady
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra
Správní rada P-centra
MUDr. Jarmila Šmoldasová – předsedkyně správní rady
JUDr. Jaroslav Klimeš – místopředseda správní rady
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.
Mgr. Veronika Jurečková
Ing. Petr Šterc
Dozorčí rada P-centra
Ing. Pavel Burša – předseda
Karel Malý
Ing. Miloslava Hrušková
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