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Slovo na úvod  

Vážení přátelé, kolegové, sponzoři, donátoři, rád bych 
vám poděkoval za vaši přízeň, skvělou spolupráci                
a jakoukoliv podporu  naší činnosti  v  oblasti  práce                
se „závislými a jejich rodinnými příslušníky“.

Minulý rok byl  pro naši  organizaci prvním rokem plného 
nasazení v  oblasti  odborného sociálního poradenství           
a terapeutické práce. Místo dvou  pracovních úvazků vznikl 
tým devíti pracovníků, kteří začali realizovat myšlenku 

pomoci závislým pod záštitou Modrého kříže v  České republice. Motivaci           
a nadšení pro tuto práci posiluje praktická pomoc našich zkušených partnerů     
ze zahraničí (Norsko, Švýcarsko, Německo, Polsko). 
V lednu 2009 jsme otevřeli  novou poradnu pro závislé na alkoholu ve Frýdku-
Místku, která je v pořadí druhou poradnou po Karviné a od května jsme otevřeli 
Kontaktní místo v Českém Těšíně. V druhé polovině roku začaly přípravy pro 
otevření další poradny ve Valašském Meziříčí.
Vznik Modrého kříže v celosvětovém měřítku se datuje od roku 1877, kdy byl 
založen ve Švýcarsku pastorem Louisem Luciem Rochatou. Jde o křesťanskou 
organizaci, která je postavena na dvou pilířích, duchovním a terapeutickém. 
Zásadním mezníkem při rozvoji práce Modrého kříže v  ČR je projekt 
Internacionálního Modrého kříže (IFBC). IFBC je mezinárodní organizací           
se sídlem v Bernu ve Švýcarsku, která má pobočky ve 40 zemích světa. IFBC 
spravuje rovněž finanční prostředky Norského Modrého kříže, který obdržel díky 
televizní kampani koncem roku 2008 nemalou částku, o  kterou se rozdělil 
s  několika dalšími zeměmi, mezi  jinými také s  Modrým křížem v  České 
republice. Finanční dotace je na tři roky a má za cíl pomoci nastartovat v České 
republice nové poradny a terapeutické aktivity pro osoby závislé na alkoholu.  
Celoroční statistiky Modrého kříže ukazují, že naše služby jsou velice potřebné. 
Česká společnost je velice tolerantní k pití alkoholických nápojů, hlavně piva, 
jedná se o celospolečensky negativní jev, který se týká všech generací,            
od mladistvých až po seniory. 

předseda představenstva 
Mgr. Jan Czudek
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O nás
Modrý kříž v České republice, o.s. je nevládní nezisková organizace. Činnost 
Modrého kříže je motivována křesťanským posláním nesení pomoci  bližnímu      
a je uskutečňována profesionálními  metodami práce.

Naše poslání

Pomáháme lidem ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách   
a hráčských aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. 
Poskytováním našich služeb chceme napomoci přímo závislým osobám či  jejich 
blízkým řešit sociální, psychické a zdravotní obtíže, do nichž se dostali 
v důsledku užívání návykových látek.

Náš cíl

Naším hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb na odborné úrovni, které 
podporují změnu životní situace  klientů a jejich návrat do samostatného 
plnohodnotného života, který nebude ovlivněn návykovou látkou.

Poskytované služby

Odborné sociální poradenství
Poskytneme vám informace pomáhající řešit vaše problémy v oblasti  sociální. 
V rámci této služby vám poskytneme i pomoc a podporu při jednání s úřady       
či  jinými institucemi.

Terapie – psychoterapie
Individuální setkávání klienta a terapeuta, při  kterém se formou rozhovoru 
pracuje na problému klienta. Terapeut provází klienta problémem a pomáhá mu 
najít cestu ke spokojenému životu bez alkoholu, automatů či drog.

Skupinová terapie
Pravidelná společná setkávání klientů s  podobnými problémy. Klienti pod 
odborným vedením terapeuta mohou v bezpečném prostředí pracovat na svých 
problémech. Skupina umožňuje předávání zkušeností, informací, podporu          
a respekt, s cílem navrátit se do každodenního života bez alkoholu.
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Cílová skupina

Osoby starší osmnácti let ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových 
látkách a hráčských aktivitách. 
Osoby, kterým výše uvedené návykové chování jejich blízkých či  rodinných 
příslušníku negativně ovlivňuje život a chtějí tuto situaci změnit.

Co je psychoterapie a jak pracujeme 
s klientem, který vyhledá naši pomoc?

Psychoterapie je léčebný postup, který pomocí psychologických prostředků vede 
k obnově duševního zdraví.

Je užitečná v životních situacích kdy
• prožíváme nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu,    
  nebo „divné“ pocity
• nerozumíme sobě, nebo svému okolí
• v životě nebo ve vztahu se nám opakují nepříjemné situace, které nám   
   komplikují život
• procházíme životní krizí
• nedaří se nám vyrovnat se životními změnami nebo ztrátami
• trápí nás deprese, úzkost, závislosti, psychosomatické obtíže

Psychoterapie poskytuje široké spektrum léčebných prostředků
• podporu a doprovázení
• porozumění souvislostem obtíží
• podporu ke změně  vedoucí k odstranění obtíží a zlepšení kvality života

Jak pracujeme s klientem, který vyhledá naši pomoc?
Důležitým léčivým prostředkem psychoterapie je vztah s  klientem, který je 
založený na důvěře. Základním prostředkem psychoterapie je slovo. 
Umožňujeme zažít korekční, hojivé zkušenosti  (situace, kterých se obávám,       
či  mě zraňují - zažít jinak, bezpečně, bez zranění). Jako základ pro nastartování 
hojivých procesů poskytujeme bezpečí, úctu, porozumění, vcítění a důvěrnost. 
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S čím můžeme klientovi pomoci?
• zorientovat se v situaci
• vyznat se ve svých pocitech
• ventilovat emoce
• mobilizovat vlastní síly
• naučit se spoléhat na sebe
• umět se postarat o své fyzické a psychické zdraví
• navrátit sebedůvěru, posilováním vlastní hodnoty a sebeúcty
• hledat opěrné body, alternativy řešení
• podpořit účelné řešení problému, pomoci stanovit kroky k řešení problému

Psychoterapie může být zaměřena na jedince, pár nebo rodinu. Počet setkání 
v terapii se odvíjí od individuálních potřeb klienta. Většinou se jedná o pět až 
šest setkání a poté je klientovi nabídnuta účast ve skupině pod vedením 
odborníka. Účast ve skupině  je následnou péčí pro individuální terapii, kde se 
pravidelně  společně setkávají klienti s podobnými problémy. Klienti pod 
odborným vedením terapeuta mohou v bezpečném prostředí pracovat na svých 
problémech. Skupinová terapie poskytuje jejich členům sdílením a předáváním 
svých zkušeností a informací vzájemnou oporu, emocionální podporu, přímou 
praktickou pomoc, podporu individuálních potřeb a respekt, vzájemné posilování 
změny chování s cílem navrátit se do každodenního života bez alkoholu. 
Členové skupiny se scházejí každý týden a doporučovaná délka účasti              
ve skupině je nejméně půl roku.

Cílem psychoterapie a účasti  ve skupině je pomoc zbavit se závislosti, cítit se 
dobře, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy 
(např. partnerské, v rodině..).
 
Mgr. Romana Kolibová, terapeut
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Projekt IFBC

Co je IFBC

V roce 2009 začal  Modrý kříž v České republice realizovat projekt financovaný 
z  fondů Mezinárodního Modrého kříže (IFBC-International Federation of Blue 
Cross). IFBC je nezisková a nepolitická organizace, která má v současné době 
40 členů  sídlících především v Evropě, ale i  v Africe, Brazílii  a Indii. Jako střešní 
organizace podporuje Mezinárodní Modrý kříž rozvoj  svých členských 
organizací, ať již finančně nebo při  řešení praktických problémů, či  zvyšování 
kvality služeb pro cílovou skupinu. Hlavním smyslem činnosti IFBC je                
ve spolupráci se všemi členskými organizacemi vytvořit mezinárodní platformu 
pro výměnu znalostí a zkušeností, vytváření nových příležitostí, přenos know-
how a vznik nových partnerství.   

Cíle projektu

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření a podpora rozvoje sítě 
služeb v Moravskoslezském regionu pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí 
na alkoholu. Výstupem projektu budou tři plně fungující poradenská centra, která 
zahájí svou činnost postupně v průběhu tří let. V lednu roku 2009 jsme otevřeli 
první poradnu ve Frýdku-Místku, v  průběhu následujících dvou let budou 
otevřeny poradny ve Valašském Meziříčí a v  Českém Těšíně. V  poradnách 
poskytujeme komplexní péči  osobám cílové skupiny. Komplexní péčí myslíme 
vzájemně na sebe navazující systém služeb, kterými  jsou poradenství, 
individuální a párová terapie nebo psychoterapie, a skupinová práce s našimi 
klienty.

Modrý kříž v České republice

Kromě vzniku a rozvoje systému služeb pro osoby cílové skupiny je dalším 
cílem projektu rovněž podpora rozvoje samotné organizace – Modrého kříže 
v České republice. V průběhu uplynulého roku byly průběžně vytvářeny vnitřní 
směrnice, pravidla, formuláře, systém monitoringu a evaluace či systém 
vzdělávání zaměstnanců. Byla vytvořena propagační strategie nejen projektu, 
ale také celé organizace. V průběhu druhého pololetí roku 2009 jsme se začali 
intenzivně věnovat navázání spolupráce s odbornou veřejností. Oslovili  jsme 
organizace v Moravskoslezském kraji, zabývající se prací se stejnou cílovou 
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skupinou a troufáme si říci, že jsme se dostali do povědomí odborné veřejnosti, 
potřebnost námi poskytovaných služeb je vnímána a spolupráce s ostatními 
organizacemi je velmi dobře nastavena.
Souhrnně můžeme říci že nám realizace projektu umožňuje kontinuálně 
zvyšovat kvalitu a posilovat kapacitu námi poskytovaných služeb a těšíme se,    
co s sebou přinese další rok. 

Mgr. Jana Kupková, manažer kvality

Poradna Karviná
Od roku 2009 se práce Modrého kříže v Karviné začala rozvíjet intenzivněji díky 
Mezinárodní centrále Modrého kříže ve Švýcarsku, která nabídla finanční 
podporu. V březnu 2009 byli přijati dva zaměstnanci na celý úvazek pro poradnu 
v  Karviné – koordinátor, který je zároveň sociálním pracovníkem poradny           
a terapeut.
Na počátku roku 2009 se poradna v  Karviné zaměřila na propagaci. Spolu 
s  ostatními pracovníky se zaměstnanci poradny věnovali  nejprve přípravě 
propagačních materiálů a následně i  jejich tisku. Propagační materiály byly 
distribuovány mezi širokou laickou i odbornou veřejnost, např. do ordinací 
praktických lékařů, nemocnic a psychiatrických léčeben, mezi  pracovníky 
Magistrátu města Karviné či jiné neziskové organizace ve městě. Modrý kříž 
navázal také spolupráci s Probační a mediační službou ČR, středisko Karviná. 
Službu poradny v  Karviné mohou využít ti klienti, kteří jsou podmínečně 
propuštěni a příčinou jejich střetu se zákonem byl alkohol. Za velmi důležité 
považujeme navázání kontaktu se všemi psychiatrickými lékaři ve městě. Lékaři 
informují své pacienty o službách Modrého kříže a nabízejí možnost návštěvy 
poradny. Návštěvnost klientů z  psychiatrických ambulancí začíná narůstat          
a vzniká tím také vzájemná důvěra mezi  zdravotním a neziskovým sektorem. 
Lékaři  vnímají služby Modrého kříže jako součást  odborné pomoci  klientům. 
Propagační letáky byly rovněž vylepeny do všech autobusových linek, které 
spojují město Karviná s okolními městy.
Od počátku své působnosti v  Karviné sídlila poradna Modrého kříže nejprve 
v  prostorách azylového domu, poté v  prostorách na ulici Ostravská č. 767. 
Vzhledem ke špatné dostupnosti  se v říjnu 2009 poradna přesunula blíže do 
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centra města na adresu Pivovarská 15/9. Toto místo je v těsné blízkosti náměstí 
a tím lépe dostupné pro veřejnost. 
Již od začátku roku 2009 byl  evidován vzrůstající počet klientů. Klientela 
zahrnuje široké spektrum osob, od osob v tíživé sociální situaci (např. uživatelé 
služeb Azylového domu apod.) až po osoby s  prestižním zaměstnáním 
a vysokoškolským vzděláním. Celkový počet klientů, kteří navštívili poradnu, byl 
60, z  toho 24 žen. Nejvíce klientů mělo problém se závislostí na alkoholu,          
6 klientů bylo závislých na hráčských aktivitách. Služeb poradny využili dva 
klienti z Probační a mediační služby ČR a jeden manželský pár, kterému byla 
nabídnuta párová terapie. V  průběhu spolupráce se dva klienti rozhodli 
podstoupit tříměsíční ústavní léčbu v PL Opava. Našimi klienty nejsou jen lidé 
závislí, ale také jejich blízké osoby    a rodinní příslušníci, kteří naše služby 
rovněž často vyhledávají. V uplynulém roce spolupracovalo s poradnou celkem 

12 rodinných příslušníků.  
V  průběhu roku se 
scházela skupina pro 
k l i en t y záv i s l é na 
alkoholu. Tato skupina se 
scházela jednou týdně 

v  počtu pěti  osob. V  roce 2010 
p l á n u j e m e v z n i k d v o u 
svépomocných skupin - jedna pro 
klienty závislé na alkoholu a jedna 
pro klienty závislé na hráčských 
aktivitách.

Bc. Michal Zvonař, koordinátor poradny
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Poradna Frýdek - Místek
Poradna ve F-M zahájila svůj provoz v lednu roku 2009. Jako všechny začátky, 
tak ani ten náš nebyl jednoduchý. Ve Frýdku - Místku jsme totiž nezahajovali 
pouze provoz poradny, začínali  jsme zde de facto i jako nová organizace, neboť 
působností Modrého kříže byla do té doby převážně oblast Karvinska                 
a Těšínska. Z počátku pracoval v poradně pouze jeden zaměstnanec, a tím byl 
koordinátor poradny, který měl před sebou nelehký úkol, a to seznámit širokou 
odbornou a laickou veřejnost s nabídkou služeb, které poskytujeme a dostat 
naši organizaci do všeobecného povědomí. 
Velký důraz jsme tedy kladli na propagaci. Koordinátor formou osobních setkání 
oslovil  praktické lékaře, psychoterapeuty a organizace působící v  podobné 
oblasti. Aby se oslovila také široká laická veřejnost, byly na reklamních plochách 
autobusů  vyvěšeny naše letáčky se základními  informacemi. 
Intenzivní práce v  oblasti propagace se vyplatila. Po prvních měsících jsme 
začali vnímat nejen nárůst klientů, kteří nás kontaktují poprvé, ale také 
vzrůstající počet intervencí. Tento fakt je pro nás důležitým ukazatelem toho, že 
jsme nejen vstoupili do všeobecného povědomí, ale v první řadě toho, že jsou 
naše služby skutečně potřebné a že zájemců  o naše služby opravdu není málo. 
Celkově  můžeme říct, že dle celoročně vedených statistik návštěvnost poradny 
zcela splnila ba i předčila naše očekávání. 

V průběhu celého roku využilo našich 
služeb 75 osob především z Frýdku-
Místku, kontaktují nás však i lidé        
z okolních měst a obcí. Z celkového 
počtu bylo 34 žen a 41 mužů ve 
věkové hranici  v rozmezí 25 až 70 let. 
V  poradně nabízíme kromě 
individuální terapie i možnost párové 
terapie, do které docházely v loňském 
roce 3 manželské páry, z čehož jeden 
pár s  námi spolupracuje dodnes. 

Pokud má klient pocit, že nezvládne závislost ambulantní léčbou, může u nás 
získat informace ohledně ústavní léčby, případně se na ni  za pomoci našich 
pracovníků objednat. Během roku 2009 se pro ústavní léčbu rozhodlo 7 klientů, 
z toho 6 z nich nastoupilo do  PL Opava a 1 žena do  PL Kroměříž. 
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Od října loňského roku mají 
klienti také možnost docházet 
do skupiny pro lidi  závislé na 
alkoholu. Skupina se schází  
jednou týdně a pracuje pod 
odborným terapeutickým 
vedením, v počtu do 10 osob 
+ psychoterapeut. V minulém 
roce skupinu navštěvovalo 
celkem 8 našich klientů, 
z  čehož někteří pokračují               
i nadále. 
Poradna sídlí v  hotelovém domě Malý koloredov, kde nám město z počátku 
pronajalo prostory v přízemí. Díky vzrůstajícímu počtu klientů a rozrůstajícímu 
se pracovnímu týmu se poradna od září 2009 přestěhovala do větších prostorů 
ve čtvrtém patře. V  poradně se klientům věnují sociální pracovník a dva 
terapeuti. Celý pracovní tým má odborné zkušenosti, které při  práci s klienty 
maximálně využívá. Pokud máte vy, nebo někdo koho znáte, problém                 
s alkoholem či  jinou závislostí, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám budeme 
nápomocni. 

Monika Valášková, DiS., koordinátor poradny

Kontaktní místo Český Těšín
Od května 2009 zřídil Modrý kříž kontaktní místo pro závislé na ulici    
Viaduktové 8, v  Českém Těšíně. Toto místo má dobré strategické umístění 
v centru města, je tedy  snadno dostupné pro naše klienty. Provozní doba tohoto 
centra je přizpůsobena potřebám uživatelů služeb - např. odpolední provoz nebo 
v  akutní situaci možnost domluvení si individuální konzultace i v  jiných než 
úředních hodinách. Cílem kontaktního místa je poskytnout klientům pomoc  při 
řešení jejich aktuální životní situace v souladu s jejich potřebami, pracovat na 
motivaci ke změně, v  případě zájmu nabídnout možnost spolupráce 
s terapeutem, popř. zprostředkovat účast na svépomocné skupině vedené pod 
poradnou v Karviné.    
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V druhé polovině roku využilo služeb Kontaktního místa 36 jednotlivců, z toho  
12 žen. 
Kromě osob, které jsou přímo ohrožené závislostí, vyhledalo naši pomoc také    
8 rodinných příslušníků.  

Mgr. Jana Kupková, sociální pracovník
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Jeden příběh za všechny

Příběh pana Adama

Adam je třicetiletý vysokoškolák, ženatý s jedním dítětem. Kromě  velmi 
náročného povolání učitele ještě také podniká, žije tedy ve velkém pracovním 
nasazení, denně pracuje více než deset hodin. Klient trpí těžkou depresí, kterou 
léčí antidepresivy již rok a půl. Závislost na alkoholu si  uvědomoval již pár let 
před návštěvou poradny MK, již asi před rokem zkoušel  sám s pitím přestat, ale 
neúspěšně. Naší poradnu navštívil v červenci s jasnou zakázkou “rád bych 
podstoupil terapii, která by mě zbavila závislosti na alkoholu“.
Adamovi  byla nabídnuta individuální terapie. První měsíc docházel  na 
konzultace jednou týdně, poté co čtrnáct dní.  Dostal vždy dost prostoru pro svá 
aktuální témata (nejčastěji  pracovní vytíženost, deprese, co se aktuálně 
odehrává v jeho životě). Terapeut vnesl pokaždé  téma abstinence, jak ji  zvládá, 
jaké má potíže a jaká  rizika vnímá.  
V průběhu terapie zjistil  Adam příčinu svého pití. Alkohol ho uklidňoval, např. 
když se začaly vrstvit problémy v práci, zmírňoval také projevy deprese. Na 
začátku naší spolupráce nedokázal říci Adam proč  pije. Díky terapii  získává 
náhled na svoji životní situaci, na závislost na alkoholu, na různá úskalí s tím 
spojená. Abstinence mu dává sílu bojovat s  depresí, dokáže racionálně 
zpracovávat i  těžká témata. Klientova síla je v pevnosti rozhodnutí a racionálním 
přístupu k  problémům. Při  reflexi přínosu konzultací klient sděluje, že mu 
pomáhá nebýt na problém sám, moci se vypovídat a cítit podporu v abstinenci. 
O další konzultace projevuje stále zájem.
Adam je stále v kontaktu s MK, je stabilizovaný, alkoholu se nenapil ani jednou 
po dobu spolupráce (6 měsíců). Je stále pevně rozhodnutý pokračovat 
v abstinenci, cítí se díky abstinenci  klidnější, soustředěnější, s depresí se naučil 
pracovat (po dvou měsících docházení do MK psychiatr doporučuje klientovi 
pozvolné vysazování léků na depresi). Jako riziko porušení abstinence vnímá 
sám sebe „jen já to můžu porušit“, plně tedy převzal zodpovědnost za své 
problémy. 
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Skladba náklad  v tis.K  / Income and expense in thousand CZK
V nosy / Income
MPSV  / Ministry of Labour and Social Affairs 516
Magistrát m sta Karviná /   Magistrate of the City of Karviná 50
Magistrát m sta Fr dek-Místek / Magistrate of the City of Fr dek-Místek 100
M sto esk T ín / Town esk T ín 200
Dotace IFBC /  Grant of International Federation of the Blue cross 1 933
Dary /   Gifts 18
V NOSY CELKEM  / TOTAL INCOME 2 817

Náklady  /   Expenses
Materiálové náklady   /  Material expenses 210
Energie  /  Energies 28
Opravy  /  Repairs 10
Cestovné  / Travel espenses 67
Reprezentace   /  Representation 8
Slu by   / Services 636
Osobní náklady   / Staff costs 1 820
Ostatní náklady   / Other expenses 38
NÁKLADY CELKEM   / EXPENDITURE TOTAL 2 817

ROZVAHA (v cel ch tis.K )  /    BALANCE SHEET (rounded up to thousand CZK)
AKTIVA  / ASSETS k 1.1.2009 k 31.12.2009
Dlouhodob  majetek / Long-term fixed assets 178 325
Oprávky k dlouhodobému majetku / Adjustments of long-term assets -178 -325
Pohledávky (Odb ratelé)   / Accounts receivable (Customers) 0 3
Poskytnuté provozní zálohy  / Operating advances 0 26
Pokladna   / Cash-in-hand 0 13
Ú ty v bankách   / Cash at bank 9 943
Náklady p í tích období   / Accrued expenses 0 3
AKTIVA  CELKEM  / ASSETS TOTAL 9 988

PASIVA  / LIABILITIES K 1.1.2009 K 31.12.2009
Dodavatelé   / Suppliers 0 20
Zam stnanci,dan     / Payroll, tax 0 189
Fondy   /   Funds 0 33
Dotace IFBC  / Grant of IFBC 0 720
Dohadné ú ty pasívní   / Estimated accounts payable 0 17
V sledek hospoda ení ve schvalovacím ízení/Retined profit under approval 9 0
Nerozd len  zisk / Retained earnings 0 9
PASIVA CELKEM   /  LIABILITIES TOTAL 9 988

Hospoda sk  v sledek  / Profit 0

Stav zam stnanc  v roce 2009  /   Number of Employees in 2009
Eviden ní po et zam stnanc  k 31.12. / Number of employees at December 31 9
Pr m rn  eviden ní po et p epo ten   / Average registered number of converted 6,42

Finanční zpráva

Zpracovala Gabriela Kunzová, ekonom
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Poděkování

Děkujeme všem donátorům a sponzorům za finanční i věcnou podporu

Donátoři: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Statutární město Karviná

Město  Český Těšín

Statutární město Frýdek - Místek

Mezinárodní Modrý kříž

Sponzoři:

Mgr. Jan Czudek, Milan Heczko, Jan Czudek ml., Ing. Vít Březina, 
Ing. René Cienciala, RH elektro s.r.o.
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Kontakty:

Modrý kříž v České republice, o.s.

Šadový 311
737 01 Český Těšín

IČ: 26641178

Centrála a kontaktní místo:

Viaduktova 8
737 01 Český Těšín

tel.: 595 534 521
email: centrala@modrykriz.org

Poradna Karviná:

Pivovarská 15/9
733 01 Karviná - Fryštát

tel.: 595 172 695
email: karvina@modrykriz.org

Poradna Frýdek - Místek:

Malý koloredov 811
738 01 Frýdek - Místek

tel.: 595 534 445
email: frydek-mistek@modrykriz.org
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www.modrykriz.org
Bankovní spojení: 
Raiffeisen Bank 

1811431001/5500, 1811431028/5500


