VÝROČNÍ ZPRÁVA

2010

SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé, sponzoři,
dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem vedení
Modrého kříže v ČR a vyjádřil poděkování za Váš zájem
a podporu naší činnosti pro závislé. Rok 2010 byl pro
naši organizaci zásadním mezníkem v hledání priorit
a strategie financování sociálních služeb, které jsme
zaregistrovali.
Není jednoduché v současné době začít poskytovat
novou sociální službu, i když žádanou a potřebnou.
V oblasti poskytování sociálních služeb je obrovská
konkurence, a právě konkurenceschopnost a kvalita
poskytovaných sociálních služeb bude v budoucnu
rozhodujícím faktorem fungování organizací
a udržitelnosti poskytovaných služeb. Díky úzké
spolupráci s Moravskoslezským krajem (MSK) v oblasti protidrogové prevence a
prevence závislosti jsme zaregistrovali novou sociální službu „Služby následné
péče“. Díky Individuálnímu projektu MSK jsme také získali finanční prostředky na
tuto službu pro rok 2011. Finanční prostředky, které ušetříme z projektu „Norské
televizní kampaně“ použijeme v roce 2011 na otevření poradny Modrého kříže
v Ostravě a dalších městech, kde je tato služba potřebná.
Jsem rád, že nám štěstí přálo, a mohli jsme přijmout do pracovního poměru
pracovníky, kteří mají rádi svoji práci a nabízí kvalitní péči našim klientům a jejich
rodinám. Jsme si vědomi, že v oboru adiktologie (závislosti) máme na čem
pracovat, ale dlouholeté zkušenosti našich partnerů nám dávají jistotu, že jsme
vykročili správným směrem.
V roce 2010 jsme otevřeli poradnu ve Valašském Meziříčí a také v Českém
Těšíně. Vstup do Zlínského kraje byl pro nás výzvou, jak prezentovat naši
organizaci, abychom splnili všechny potřebné podmínky pro získání finančních
prostředků z MPSV pro zmíněnou poradnu ve Valašském Meziříčí, ale hlavně
poskytovat kvalitní sociální služby pro potřebné.
Závěrem chci poděkovat vedení PL v Opavě a Kroměříži za skvělou spolupráci
a možnosti získat potřebné zkušenosti v práci se závislými díky stážím, které
mohou pracovníci MK absolvovat v těchto zařízeních a také za příležitost
seznámit klienty s naší nabídkou.
Mgr. Jan Czudek, předseda představenstva

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

Odborné sociální poradenství poskytuje klientovi pomoc a podporu při řešení
jeho nepříznivé životní situace. V rámci poskytování této služby pomáháme
klientům starším 18-ti let, kteří aktuálně řeší problém se závislostí nebo
nadměrným užíváním alkoholu, nealkoholových drog a také aktivním gamblerům.
Pomáháme uživatelům návykových látek obzvláště v počátečních fázích vývoje
závislosti, kdy jsou ještě schopni, s určitou cílenou podporou a pomocí, své
problémy se závislostí zvládnout bez potřeby medikamentů a nákladné ústavní
léčby.
Tuto službu mohou využít také rodinní příslušníci, přátelé a jiné blízké osoby
závislého člověka.

Cílem služby je:
-

-

zajistit v ambulantních podmínkách komplexní a dostatečně intenzivní
pomoc vedoucí k trvalé změně životního stylu klienta (abstinence a sociální
integrace).
pomoci závislému vytvořit podmínky pro jeho abstinenci, práce na
stabilizaci životního stylu
pomoc při zprostředkování ústavní léčby, popřípadě využití jiných
léčebných pracovišť k zajištění dlouhodobých léčebných výsledků
zprostředkování kontaktů na odbornou veřejnost a neziskové organizace
podpora klientů při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich
potřebami (pomoc při vyhledávání zaměstnání, sepsání životopisu,
základní dluhové poradenství, pomoc při sestavování žalob a návrhů,
dávky sociálního zabezpečení)
podpora rodinných příslušníků závislých osob v těžké životní situaci

Služby následné péče

Od 1.5. 2010 začal Modrý kříž v ČR poskytovat ve svých Poradnách také Služby
následné péče. Této formy pomoci mohou využít osoby závislé na alkoholu,
jiných návykových látkách nebo hráčských aktivitách, které absolvovaly ústavní
léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí
podrobují nebo osoby, které abstinují bez odborné pomoci.

Cílem služby je:
-

-

poskytnutí včasné a snadno dosažitelné pomoci všem, kteří ukončili
intenzivní ústavní léčbu – ambulantní doléčování
prevence relapsu a recidivy
pomoci závislému vytvořit podmínky pro jeho abstinenci, práce na
stabilizaci životního stylu (klíčový faktor ovlivňující efektivitu léčby
závislosti)
prezentovat klientům možnost lepšího a kvalitnějšího života bez návykové
látky
pomoci klientům stát se postupně nezávislými na poskytované službě a žít
samostatný, plnohodnotný život
podpora klientů při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich
potřebami (pomoc při vyhledávání zaměstnání, sepsání životopisu,
základní dluhové poradenství, pomoc při sestavování žalob a návrhů,
dávky sociálního zabezpečení)
podpora klientů v úspěšném zvládání běžných životních situací - zlepšení
sociálních dovedností (určování priorit, podpora sebevědomí
a sebeprosazení, samostatné rozhodování, komunikační dovednosti,
nácvik řešení problémů, interakce s druhými, emoce a jejich zvládání,
podpora samostatného sociálního fungování, nácvik praktických
dovedností, modelových situací)

Terapeutická práce s klienty v Poradnách Modrého kříže
Klienti, kteří projeví zájem spolupracovat s Modrým křížem, mohou využít hlavně
individuální terapii, která vede k lepšímu sebepoznání, uvědomění si vlastních
potřeb a díky těmto faktorům dochází dále k žádoucím změnám v životní situaci
klientů.
Druhým, neméně důležitým způsobem práce s klienty, je skupinová terapie,
kterou vnímáme jako navazující a doplňující individuální terapii. Rok 2010 byl pro
nás a naše klienty velmi významný v tom, že se nám podařilo v poradnách zahájit
skupinovou terapii pro osoby závislé na alkoholu a patologickém hráčství.
Z tohoto důvodu chceme v této výroční zprávě věnovat prostor právě skupinové
terapii.

Spolupráce s klientem v rámci skupinové terapie
Co je skupinová psychoterapie?
Skupinová psychoterapie využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku. Na
rozdíl od individuální psychoterapie, která je postavena na vztahu klient –
terapeut, skupinová psychoterapie využívá k léčbě interakce mezi terapeutem
a členy skupiny, ale rovněž mezi členy skupiny navzájem. Důležitými faktory
skupinové terapie je emoční podpora, sdílení problémů, naslouchání,
akceptování, role uvnitř skupiny, sebeprojevování, interpersonální učení,
skupinová soudržnost, zpětná vazba. Skupinová terapie nabízí možnost
nahlédnout na problém z více stran a dokáže motivovat jednotlivce k vysokému
nasazení.

Kdo může využít skupinové terapie?
V poradnách Modrého kříže je skupinová terapie poskytována v rámci služeb
následné péče. Možnost vstoupit do skupiny mají ti klienti, kteří ukončili ústavní
léčbu v psychiatrické léčebně, klienti, kteří absolvovali ambulantní léčbu, a klienti
bez předchozí odborné pomoci, kteří abstinují a hledají podporu pro udržení této
změny.
Klienti po ukončení ústavní léčby, kteří aktuálně abstinují, mohou do skupinové
terapie vstoupit po jednorázovém sezení s terapeutem. U klientů, kteří neprošli
ústavní léčbou, požadujeme před vstupem do skupiny nejen 3-měsíční
abstinenci, ale i schopnost znovuobnovení abstinence po jednorázovém relapsu.
Před vstupem do skupiny mají klienti možnost spolupracovat individuálně
s terapeutem a sociálním pracovníkem na aktuálních potřebách vedoucích ke
změnám a potřebné abstinenci.

Průběh skupinové terapie
Klienti, kteří mají zájem o skupinovou terapii, jsou rozděleni podle druhu užívané
návykové látky či návykového chování. Aktuálně máme v poradnách skupiny pro
osoby závislé na alkoholu a skupinu pro patologické hráče. Interval skupinových
setkání je 1x týdně nebo 1x 14 dnů. Na začátku každé skupinové terapie klienti
sdělí, jak prožili období od posledního setkání, co se jim dařilo a co zvládali hůře.
Z těchto vstupních informací často vyplyne téma, se kterým dále na skupině
pracujeme. V případě, že klienti sami témata nevnášejí, nabídne téma terapeut,
který skupinu vede. Všichni členové skupiny jsou zapojeni do dění a mohou
vyjadřovat své pocity a názory, konfrontují to co slyší s vlastními zkušenostmi. Na
závěr skupinové terapie každý zúčastněný sdělí, jak se na skupině cítil a co si ze
skupiny odnáší.

Pravidla v rámci skupiny
Společně s klienty jsme určili tato skupinová pravidla:
- abstinuji,
- pracuji na svém problému a jsem zde i pro ostatní,
- chodím včas,
- omlouvám svou neúčast,
- nevynáším ze skupiny.
Všechny skupiny jsou otevřené, což znamená, že noví klienti mají možnost
vstupovat do skupiny průběžně. Maximální počet je 10 klientů a délka trvání 1,5
hod. Členy skupiny jsou jak muži, tak ženy, různého věku a vzdělání, kteří vnímají
potřebu podpory v abstinenci. Doporučená délka účasti na skupinové terapii je
nejméně půl roku a v případě zájmu ze strany klienta lze délku docházení
prodloužit podle individuálních potřeb klienta. O průběhu skupinové terapie je
vedena podrobná dokumentace. Důležitým prvkem v terapii je motivace klienta ke
změně svého návykového chování.

Svépomocné a tématické skupiny
V poradnách Modrého kříže dále plánujeme vznik svépomocných skupin, které
budou navazovat na skupiny terapeutické. Klienti, kteří úspěšně ukončí své
působení v terapeutické skupině, získají doporučení terapeuta k účasti na
svépomocné skupině. Svépomocnou skupinu povedou sami klienti a terapeut se
bude účastnit skupiny pouze v případě potřeby. Cílem terapie je pomoci klientům
stát se postupně nezávislými na poskytované službě a žít samostatný
a plnohodnotný život. Naším cílem je spolupráce s klientem podle jeho aktuálních
potřeb a z tohoto důvodu jsme otevřeni vzniku tématických skupin, kde klienti
mohou načerpat pro sebe potřebné informace. Vývoj skupinové terapie
v poradnách Modrého kříže je zaměřen na potřeby našich klientů a my,
pracovníci, se budeme snažit jejich potřeby vnímat a vytvářet odpovídající
nabídku služeb.
Mgr. Monika Madziová, terapeut

PROJEKT IFBC
V roce 2010 pokračoval Modrý kříž v České republice v realizaci projektu
financovaného 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.
Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření a podpora rozvoje sítě
služeb v Moravskoslezském a Zlínském regionu pro osoby závislé nebo ohrožené
závislostí na alkoholu. Díky němu jsme v lednu 2010 otevřeli novou poradnu ve
Valašském Meziříčí.
Kromě vzniku a rozvoje systému služeb pro osoby cílové skupiny je dalším cílem
projektu rovněž podpora rozvoje samotné organizace – Modrého kříže v České
republice. Pro tento rok jsme se zaměřili na další vzdělávání zaměstnanců, které
má nemalý vliv na kvalitu služby. Naši partneři z Německého Modrého kříže, který
v letošním roce slavil 125 let od svého založení, sestavili školící program pro
naše sociální pracovníky a terapeuty. Program byl zaměřený na přímou práci se
závislým klientem a také jeho rodinou. Skládal se ze dvou částí, teoretické
a praktické. Jeho součástí byla také týdenní stáž našich pracovníků přímo ve
střediscích Modrého kříže v Německém Wuppertalu. Celkově hodnotíme takovou
příležitost edukace velmi pozitivně a jako nejdůležitější vnímáme, v konečném
důsledku, hlavně maximální přínos pro naše klienty.
Další oblastí, kterou jsme se tento rok zabývali, bylo strategické plánování
organizace. Díky pomoci švýcarských partnerů, kteří nás formou podpory
a poradenství provázeli tímto procesem, jsme sestavili strategický plán naší
organizace na následujících pět let. Modrý kříž v České republice se hodlá dále
rozvíjet, maximálně zkvalitňovat své služby, posilovat oblast svépomoci našich
klientů, a to hlavně ve formě stálého růstu počtu svépomocných skupin. V rámci
svých kompetencí chceme rovněž přinášet podněty k řešení problematiky
závislosti na alkoholu, která je v naší zemi čím dál naléhavější a apelovat také na
změnu legislativy.
Realizace projektu nám kromě jiného umožňuje načerpat spoustu nových
zkušeností, znalostí a dovedností, vnést nové podněty do naší práce a předkládat
různé varianty řešení aktuálních situací, které nám i klientům společná práce
přináší.
Mgr. Jana Kupková, manažer projektu

PORADNA ČESKÝ TĚŠÍN
Do března 2010 provozoval Modrý kříž v ČR v Českém Těšíně Kontaktní místo
pro závislé. V prvním čtvrtletí jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po našich
službách, kromě samotných závislých osob nás oslovovalo také stále více jejich
rodinných příslušníků. Díky finančním prostředkům, které se nám podařilo získat,
jsme mohli posílit personální vybavení kontaktního místa, a od 1.4. 2010
u Moravskoslezského kraje řádně zaregistrovat sociální službu Odborné sociální
poradenství. Tak vznikla Poradna Modrého kříže v Českém Těšíně. Díky
centrálnímu rozvoji služeb v celé organizaci jsme také v malém časovém
odstupu, a to od 1.5. 2010, registrovali další sociální službu - „Služby následné
péče“. Kromě stávajících klientů, kteří velmi ocenili posílení kapacity zařízení
a rozšíření provozní doby, nás začali kontaktovat také další zájemci o služby. Díky
možnosti využít již přímo v Těšíně služeb naší organizace nás kontaktovali také
občané města, kteří doposud dojížděli do Poradny Modrého kříže v Karviné.
V Poradně pracuje tým sociálního pracovníka a terapeuta, kteří úzce spolupracují
a společně se také podílejí na podpoře klienta v jeho náročné životní situaci.
Zatímco terapeut se při své práci orientuje hlavně na problém závislosti, který
obvykle vidí klient jako primární, sociální pracovník pracuje s klientem na jiných
problémech, jako je zaměstnání, bytová situace, dluhy, exekuce, sociálně-právní
oblast apod.
V tomto roce jsme se zaměřili na propagaci a prohlubování spolupráce
s relevantními organizacemi na území města a v blízkém okolí. Navázali jsme
spolupráci s psychiatrickými a praktickými lékaři, Psychiatrickou léčebnou
v Opavě a jinými neziskovými organizacemi. Účastníme se aktivně komunitního
plánování města Český Těšín. Byla navázána spolupráce se sociálním odborem
města, zvláště potom s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.
Rovněž jsme se snažili nezanedbat ani oblast medializace, zveřejnili jsme článek
v místním periodiku a rovněž jsme se objevili v regionálním vysílání Těšínských
minut. Reklama, která nám dělá největší radost je pro nás ta, kterou nám dělají
sami klienti. Jsou to zejména ti z nich, se kterými jsme na jejich problému
pracovali, posléze doporučili a případně zprostředkovali léčbu v Psychiatrické
léčebně. Díky nim se informace dostanou i k ostatním, kteří se aktuálně léčí a po
ukončení léčby nás kontaktují. Možná z tohoto důvodu více klientů v tomto roce
využilo právě Služeb následné péče.
V průběhu fungování Poradny využilo našich služeb 41 klientů nebo zájemců
o službu, z toho 15 žen. Kromě osob, které jsou přímo závislé, vyhledalo naši
pomoc také 5 rodinných příslušníků. Nejčastějším typem závislostí, se kterou se u
nás v poradně setkáváme, je alkohol (32 osob). Našich služeb využili čtyři klienti
závislí na patologickém hráčství, drogově závislých klientů nás kontaktovalo pět.
Mgr. Jana Kupková, manažer kvality sociálních služeb

PORADNA FRÝDEK MÍSTEK
Poradna Modrého kříže funguje ve městě Frýdek-Místek již druhým rokem. Sídlí
nyní ve větších prostorách a vyhovuje tak více potřebám nejen pracovníků, ale
hlavně klientů.
Stejně jako loni tak i letos jsme se zaměřili na propagaci našich služeb, a to
konkrétně v tisku, televizi Polar a v městské hromadné dopravě. Oslovili jsme
také další odborníky a organizace (protialkoholní záchytnou stanici, nemocnici ve
Frýdku - Místku, střední školy aj.). Během roku nadále pokračovala spolupráce
s ostatními poskytovateli sociálních služeb a dalšími relevantními subjekty, které
se ve městě nacházejí.
Počet osob, zajímajících se o naše služby, v roce 2010 narůstal, a to i díky našim
bývalým či stávajícím klientům, kteří nás dále doporučují svým rodinným
příslušníkům nebo známým.
V průběhu celého roku využilo našich služeb 89 klientů, z celkového počtu je více
mužů (46). Větší zájem o služby byl z řad uživatelů návykové látky, kterých se na
nás obrátilo 69. Rodinných příslušníků nás vyhledalo 20. Nejčastěji mají naši
klienti problém se závislostí na alkoholu (68 osob), oproti gamblerství (11)
a drogové závislosti (5).
Převážná část osob je z Frýdku-Místku a z okolních obcí, není ovšem výjimkou,
že nás kontaktují lidé i ze vzdálenějších měst jako je například Ostrava, Frenštát
pod Radhoštěm či Nový Jičín. V rámci Služby následné péče nás nejčastěji
kontaktují klienti, kteří ukončili léčbu v Psychiatrické léčebně v Opavě a v Bílé
Vodě.
V průběhu celého roku se u nás v poradně scházela každý týden terapeutická
skupina pro klienty závislé na alkoholu, kteří již ukončili ústavní nebo ambulantní
léčbu. Skupina je velmi pozitivně vnímána a klienty oceňována, neboť jim
poskytuje podporu a bezpečný prostor v jejich nelehké situaci, kdy mohou řešit
všechny své problémy, vnímat pocit sounáležitosti a vědomí, že na to nejsou
sami. Rádi bychom, po vzoru našich zahraničních partnerů, v příštím roce otevřeli
také skupinu čistě svépomocnou. Svépomocná skupina se vytvoří ze stávajících
členů terapeutické skupiny, kteří bez problémů dlouhodobě abstinují.
Poradna stále sídlí v hotelovém domě Malý koloredov ve 4. patře. Pokud i vy
patříte mezi ty, kteří mají problém s alkoholem, jinou návykovou látkou či
patologickým hráčstvím nebo znáte někoho kdo by naši pomoc potřeboval,
neváhejte se na nás obrátit. Náš pracovní tým vám bude rád nápomocen, vždyť
právě od toho jsme tady.
Monika Valášková, DiS., koordinátor poradny a sociální pracovník

PORADNA KARVINÁ
Rok 2010 lze považovat za rok velmi úspěšný pro Modrý kříž, plný nových
událostí, které pozitivně ovlivnily vývoj poradny.
Za velký úspěch považujeme nárůst počtu našich klientů. V uplynulém roce jsme
poskytli naše služby 86-ti klientům, z nichž bylo 42 žen a 44 mužů. Celkem nás
kontaktovalo 79 nových klientů. S klienty jsme měli dohromady 594 jednání.
Nejčastější závislostí, se kterou naší klienti bojují, je závislost na alkoholu, poté
patologické hráčství a následně závislost na ostatních návykových látkách.
Rovněž zaznamenáváme stále se zvyšující počet žen trpících závislostí na
alkoholu. Mezi naše klienty patří rovněž i rodinní příslušníci či osoby blízké, kteří
jsou závislostí ohroženi a potřebují radu a podporu.
V poradně se zaměřujeme také na skupinovou práci s klienty. V uplynulém roce
nadále pokračovala skupina patologických hráčů, která se schází jednou týdně.
Na jaře vznikla podpůrná skupina pro osoby závislé na alkoholu. Od počátku je
znát, že klienti mají velký zájem se setkávat, společná témata jim dodávají jistotu
v abstinenci a vzájemně se dokážou podpořit.
Během letošního roku jsme iniciovali spolupráci s praktickými lékaři v Karviné. Po
loňské zkušenosti s výbornou spoluprací s karvinskými psychiatry věříme, že
i praktici mohou významně ovlivnit a motivovat své pacienty k řešení problému se
závislostí.
I nadále rozvíjíme spolupráci s Probační a mediační službou ČR. V rámci této
spolupráce realizujeme motivační program pro cílovou skupinu osob, které se
dostaly do konfliktu se zákonem (byly obviněny nebo odsouzeny za trestný čin,
který spáchaly pod vlivem návykové látky). Doposud s námi spolupracovalo
celkem pět takových klientů.
Velmi významná pro nás byla beseda, která proběhla ve věznici v Karviné, kde
jsme přímo vězňům prezentovali naši organizaci a námi poskytované služby. Byli
pozváni hlavně ti, kteří mají reálnou šanci na podmínečné propuštění, tudíž by
mohli v blízké době našich služeb využít.
Navázali jsme také spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany dětí. V rámci
naší práce se často setkáváme právě s problémy v rodinách ohrožených
závislostí.
Co se týká mediální sféry, podařilo se nám prezentovat Modrý kříž v místní
kabelové televizi Polar. V reportáži vystoupila také naše klientka, která divákům
vyprávěla svůj příběh. Podíleli jsme se rovněž na článku v Karvinském Deníku:
„Alkohol v práci? Opatrně!“
A jaké jsou naše cíle na příští rok? Aktuálně zvažujeme možnost zavedení
skupinové terapie pro cílovou skupinu drogově závislých. Neustále přibývá těchto
klientů, kteří s námi zatím spolupracují v rámci individuální terapie. Snad se nám
to podaří a budeme moci rozšířit své služby a nadále intenzivně pomáhat
závislým.
Michaela Homolová, Dis., koordinátor poradny a sociální pracovník

PORADNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Poradna ve Valašském Meziříčí zahájila svůj provoz v lednu roku 2010, kdy jsme
zaregistrovali dle příslušného zákona sociální službu „Odborné sociální
poradenství“. Tímto Modrý kříž zahájil své působení v dalším regionu, a po
Moravskoslezském kraji se rozhodl pomáhat závislým i v kraji Zlínském.
Od počátku pracoval v poradně tým sociálního pracovníka a terapeuta. Kromě
přímé práce s klientem byla jejich dalším cílem efektivní propagace Poradny
a Modrého kříže obecně. Formou osobních setkání jsme oslovili praktické lékaře
a psychiatry, jimž jsme prezentovali organizaci, služby a také možné oblasti
a formy spolupráce. K oslovení široké veřejnosti jsme využili dostupná místní
média a periodika. Propagace probíhala úspěšně v průběhu celého roku.
Od května 2010 poskytuje Poradna ve Valašském Meziříčí, tak jako ostatní
poradny Modrého kříže, „Služby následné péče“. Hlavním cílem této služby je
nabídnout závislým osobám po léčbě možnost doléčovacího programu. Těchto
služeb u nás využili především klienti, kteří absolvovali léčbu v Psychiatrické
léčebně v Kroměříži. V posledním čtvrtletí roku 2010 se pracovníci Poradny ve
Valašském Meziříčí spolu s vedením Modrého kříže setkali s ředitelem, primářkou
oddělení závislostí a dalšími pracovníky PL Kroměříž. Na tomto setkání nám byla
nabídnuta možnost prezentovat naše služby pravidelně pacientům na oddělení
závislostí, jelikož doléčovací program shledávají pracovníci PL jako velmi důležitý
v procesu celkové léčby.
Od počátku fungování poradny byl o naše služby zájem. Od prvního měsíce nás
začali oslovovat lidé, kteří potřebovali radu a pomoc při řešení problému se
závislostí, ať již vlastní nebo rodinného příslušníka, přítele či známého. Někteří
využili našich služeb v oblasti jednorázového poradenství, jiní také uvítali
možnost dlouhodobé spolupráce, zejména ve formě individuální terapie.
Potěšující je také navázání spolupráce s Probační a mediační službou Vsetín
nebo oddělením Sociálně-právní ochrany dětí ve Valašském Meziříčí.
V neposlední řadě vítáme zapojení naší organizace do komunitního plánování
města Valašské Meziříčí, a to hned v několika pracovních skupinách.
V průběhu celého roku využilo našich služeb 37 osob, převážně přímo
z Valašského Meziříčí. Z celkového počtu klientů bylo 19 mužů a 18 žen. Od
ledna rovněž v Poradně probíhala pravidelná skupinová terapeutická práce,
skupina se pravidelně setkávala jednou za čtrnáct dní.
Od poloviny září 2010 došlo ke změně sídla poradny. Aktuálně se Poradna MK
nachází na ulici Záhumení 783 ve Valašském Meziříčí, kde jsme připraveni
poskytnout pomoc všem, kteří o ni projeví zájem.
Mgr. Julie Hlavenková, vedoucí poradny a sociální pracovník

JEDEN PŘÍBĚH ZA VŠECHNY
Rádi bychom zde citovali výňatek z měsíčníku Mezinárodního Modrého kříže,
jejichž pracovník nás navštívil tento rok v České republice, a měl možnost hovořit
s jednou naší klientkou. Tento článek byl otištěn ve zmíněném periodiku v květnu
2010. Tady je…
Martina začala mít v období dospívání problémy s bulimií, ve svých 21 letech
začala pít alkohol, aby utlumila pocity studu, které v souvislosti s bulimií měla.
Během mnoha let prošla spoustou terapií. V současné chvíli je Martině 44 let, je
vdaná a má dvouletého syna. Úspěšně abstinuje, po více než 20-ti letech
alkoholismu.
„Jednoho dne v listopadu 2009, když jsem přišla do čekárny ke svému
psychiatrovi, jsem si všimla na zdi nové tabule. Organizace se jmenovala „Modrý
kříž“ a sídlila ve druhém patře budovy. Od toho dne jsem se stala klientem
Modrého kříže,“ říká Martina a pokračuje: „Jejich pomoc byla zcela rozdílná, než
jsem zažila doposud. Když jsem si jednou sčítala počet návštěv a čas strávený
v psychiatrických léčebnách, zjistila jsem že to bylo celkem 7 let. Takže vím
o čem mluvím. Pro mne to byl rozdíl v kvalitě interakce, protože v psychiatrii se
hlavně spoléhalo na léky. V psychoterapii jsem často slýchávala „musíte to a to“
což mne ještě více sráželo k zemi, také jsme velmi málo mluvili o mé závislosti.
Když jsem začala individuální terapii v Modrém kříži, zažila jsem poprvé terapii,
která byla zaměřená na moji závislost. Kromě toho jsem poprvé v historii mé
nemoci zažila, že můj manžel se mohl účastnit terapie. Přišel pouze na jedno
sezení, ale i to bylo dostačující k tomu, aby se výrazně zlepšila naše komunikace.
Modrý kříž mě velmi pozitivně ovlivnil v tom, že se poprvé v mém životě cítím
méně provinile a méně osamocená. Také jsem si uvědomila, že alkohol není
problém pouze jedné osoby, ale je to problém celé rodiny. Jsem ráda, že se jako
jedna z prvních mohu účastnit podpůrné svépomocné skupiny Modrého kříže,
která začíná v dubnu. Mimochodem – i když jsem teď abstinent, upřímně řečeno,
není to jednoduché!“
Na konci roku můžeme doplnit Martinin příběh a rádi to uděláme. Martina od
dubna 2010 stále spolupracuje s MK. Účastní se pravidelně skupinové terapie
a rovněž využívá individuálních setkání, kde pracuje na aktuálních potřebách –
komunikace s manželem, jak docílit stavu „suchého domu“, který je podmínku
pro úspěšnou abstinenci, dále radosti i starosti všedního dne spojené
s výchovou malého dítěte. Manžel paní Martiny opět využil možnosti párové
terapie v poradně, což klientka později hodnotila jako důležitý faktor pro potřebné
změny v partnerském vztahu. Díky spolupráci se sociálním pracovníkem si
vytvořila životopis, neboť plánuje po ukončení mateřské dovolené nástup do
zaměstnání. Bohužel se ukazuje, že plná abstinence není vždy bez problémů
a paní Martina má 1x za půl roku relaps. Martina díky své svědomité práci na
svém problému dokáže relaps vždy ukončit a pracuje na znovuobnovení plné
abstinence. Aktuálně užívá Antabus a pravidelně dochází za psychiatrem. Paní
Martina vnímá velmi pozitivně možnost spolupráce s Modrým křížem a plánuje
i do budoucna být v intenzívním kontaktu, neboť si uvědomuje nástrahy života pro
osoby, které poznaly co znamená „závislost“.

HOSPODAŘENÍ MODRÉHO KŘÍŽE V ČESKÉ REPUBLICE

Statement of Financial Activities
Hospoda!ení Modrého k!í"e v #eské republice, o.s. / Statment of Financial Activities
Skladba náklad$ v tis.K% / Income and expense in thousand CZK
V&nosy / Income
MPSV /
Ministry of Labour and Social Affairs
Magistrát m!sta Karviná / Magistrate of the City of Karviná
Magistrát m!sta Fr"dek-Místek / Magistrate of the City of Fr"dek-Místek
M!sto #esk" T!$ín / Town #esk" T!$ín
M!sto Vala$ské Mezi%í&í / Town Vala$ské Mezi%í&í
Dotace IFBC / Grant of International Federation of the Blue Cross
Dary, ostatní / Gifts, the others
V'NOSY CELKEM / TOTAL INCOME

776
100
100
180
15
2 814
158
4 143

Náklady / Expenditure
Materiálové náklady / Material expenses
Energie / Energies
Opravy / Repairs
Cestovné / Travel expenses
Reprezentace / Representation
Slu'by / Services
Osobní náklady / Staff costs
Ostatní náklady / Other expenses
NÁKLADY CELKEM / EXPENDITURE TOTAL

157
79
16
136
22
821
2 862
50
4 143

ROZVAHA (v cel&ch tis.K%) / BALANCE SHEET (rounded up to thousand CZK)
AKTIVA / ASSETS
Dlouhodob" majetek / Long-term fixed assets
Oprávky k dlouhodobému majetku / Adjustments of long-term assets
Pohledávky (Odb!ratelé) / Accounts receivable (Customers)
Poskytnuté provozní zálohy / Operating advances
Pokladna / Cash-in-hand
Ú&ty v bankách / Cash at bank
Náklady p%í$tích období / Accrued expenses
AKTIVA CELKEM / ASSETS TOTAL
PASIVA / LIABILITIES
Dodavatelé / Suppliers
Zam!stnanci, dan! / Payroll, tax
Fondy / Funds
Dotace IFBC / Grant of IFBC
Dohadné ú&ty pasívní / Estimated accounts payable
V"sledek hospoda%ení ve schvalovacím %ízení / Retined profit under approval
Nerozd!len" zisk / Retained earnings
PASIVA CELKEM / LIABILITIES TOTAL
Hospoda!sk& v&sledek / Profit
Stav zam(stnanc$ v roce 2010 / Number of Employees in 2010
Eviden&ní po&et zam!stnanc( k 31.12. / Number of employees at December 31
Pr(m!rn" eviden&ní po&et p%epo&ten" / Average registered number of converted

k 1.1.2010

k 31.12.2010

325
-325
3
26
13
943
3
988
k 1.1.2010

422
-422
1
38
52
964
4
1 059
k 31.12.2010

20
189
33
720
17
0
9
988

13
335
18
651
33
0
9
1 059
0

10
8,52

HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK MODRÉHO KŘÍŽE
Hospoda!ení poraden Modrého k!í"e
p!íjmy
celkem

z toho:
MPSV

Magistrát
Magistrát m$sta
m$sta Karviná Fr#dek-Místek
362 145
100 000
26,64%
7,36%

Poradna Karviná
v procentech

1 359 294

Poradna Fr#dek-Místek
v procentech

1 084 640

213 855
19,72%

Poradna %esk# T$&ín
v procentech

823 277

200 000
24,29%

Poradna Vala&ské Mezi!í'í
v procentech

876 205

M$sto
%esk# T$&ín

M$sto
Vala&ské Mezi!í'í

100 000
9,22%

0,00%

180 000
21,86%
15 000
1,71%

IFBC

Ostatní

871 000
64,08%

26 149 1 359 294
1,92%

741 127
68,33%

29 658 1 084 640
2,73%

405 267
49,23%

38 010
4,62%

823 277

796 681
90,92%

64 524
7,36%

876 205

Gabriela Karolová, ekonom

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem donátorům a sponzorům za finanční i věcnou podporu.

Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Český Těšín
Statutární město Frýdek - Místek
Statutární město Karviná
Město Valašské Meziříčí
Mezinárodní Modrý kříž

Sponzoři:
RH elektro s.r.o., Wafarex s.r.o., Luboš Vagunda

v#daje
celkem

KONTAKTY
Modrý kříž v České republice o.s.
Šadový 311
737 01 Český Těšín
IČ: 26641178

Poradna Český Těšín:
Viaduktova 8
737 01 Český Těšín
tel.: 595 534 521
email: tesin@modrykriz.org

Poradna Frýdek - Místek:
Malý koloredov 811
738 01 Frýdek - Místek
tel.: 595 534 445
email: frydek-mistek@modrykriz.org

Poradna Karviná:
Pivovarská 15/9
733 01 Karviná - Fryštát
tel.: 595 172 346
email: karvina@modrykriz.org

Poradna Valašské Meziříčí:
Záhumení 783, 757 01
Valašské Meziříčí,
tel.: 733 734 352
email: valmez@modrykriz.org

¨

www.modrykriz.org
Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank
1811431001/5500, 1811431028/5500

