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Vážení příznivci Modrého kříže, sponzoři, donátoři,
dovolte mi, abych Vám na prahu roku
2012 poděkoval za Vaši spolupráci
a přízeň v roce minulém. Rok 2011 byl
pro Modrý kříž třetím rokem intenzivní práce zaměřené na rozšiřování sítě
našich poraden v Moravskoslezském
i Zlínském kraji, a na rozvoj a zvyšování kvality služeb v oblasti poradenství
a následné péče pro lidi závislé a jejich
blízké.
Práce v oblasti sociálních služeb se
stává rok od roku náročnější, a to
hlavně díky vysokým požadavkům na
kvalitu poskytovaných služeb a neodpovídajícímu finančnímu zabezpečení
ze strany státu. Již jsme si zvykli na to,
že nemáme právní nárok na víceleté
financování, a že je tak oblast sociálních služeb, zastřešována MPSV, jediným rezortem, který každý rok žije
v nejistotě, a znovu a znovu natahuje
prosebnou ruku a čeká, zda stát něčím
přispěje či nikoliv.
Neuvěřitelné nasazení poskytovatelů
služeb, snaha vnímat potřebu společnosti a neustále přizpůsobování se
novým podmínkám, které se za pochodu mění, je pro ně vyznamenáním
a také důkazem, že práce je pro mnohé
pracovníky v sociální oblasti otázkou
cti, zodpovědnosti a posláním.

Modrý kříž v České republice o.s. je
organizací, které se dostává vysokého
uznání nejen od klientů, kteří využili
našich služeb a odborné veřejnosti, ale
také od kolegů, se kterými spolupracujeme na úrovní obcí, měst a krajů.
Návrat našich klientů zpátky do společnosti a běžného života je pro naši
organizaci obrovskou výzvou, protože
abstinující závislý člověk je velkým přínosem nejen pro celou společnost, ale
hlavně pro svoje nejbližší – děti, partnera, rodinu

Mgr. Jan Czudek,
předseda představenstva

3

O NÁS
Modrý kříž v České republice o.s. je
nestátní 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
V každé z našich Poraden poskytujeme
dvě řádně registrované sociální služby,
a to Odborné sociální poradenství
a Služby následné péče.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství jsou osoby starší 18 let
mající potíže       v oblasti nadužívání,
škodlivého užívání či přímo závislosti
na alkoholu, jiných návykových látkách
či hazardních hrách. Odborné sociální poradenství je poskytováno také
osobám starším 18 let věku, které jsou
rodinnými příslušníky závislých osob,
a pociťují potřebu sdílet s někým své
problémy a životní zkušenosti, promluvit si a zjistit, jaké jsou možnosti
pomoci sobě i člověku závislému.
Pracovníci poskytují poradenství týkající se konkrétního typu závislosti,
dopadu závislosti na zdravotní a psychický stav klienta, možnosti a podmínky léčby.
Závislí jsou podporováni a motivováni
k abstinenci, je sestaven individuální
odvykací plán. Snahou pracovníků je
rovněž vznik, rozvoj či udržení adekvátních osobních a sociálních schopností
a dovedností klientů, nácvik zvládání
rizikových situací, posilování sebedůvěry.
Prostřednictvím individuálního či rodinného poradenství řeší vztahové
a další problémy klienta, které vedou
či přispívají k závislosti.

Naše Poradny spolupracují s řadou dalších institucí a organizací, zprostředkovávají klientovi v případě potřeby
další kontakty, pomáhají při vyřizování
běžných záležitostí. Důležitou součástí práce s klienty je v neposlední řadě
zprostředkování navazujících služeb
(nejčastěji nástup osoby závislé do psychiatrické léčebny), poskytnutí kontaktu na tyto služby a podání základních
informací o nich klientovi.

zprostředkovávají klientovi v případě
potřeby další kontakty se společenským prostředím, pomáhají klientovi
při vyřizování běžných záležitostí a prostřednictvím individuální a skupinové
terapie řeší vztahové a další problémy
klienta, které vedou nebo přispívající
k jeho závislosti.

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
Cílovou skupinou služeb následné péče
jsou osoby starší 18 let, které absolvovaly a ukončily léčbu své závislosti
na alkoholu, jiných návykových látkách
či hazardních hrách v některém  k tomu
určeném ústavním zařízení nebo osoby
abstinující ambulantně či bez odborné
pomoci minimálně po dobu tří měsíců.
V rámci této služby pracovníci Poradny
zajišťují sociálně-terapeutické činnosti vedoucí k podpoře klientů v jejich
abstinenci, prevenci relapsu, zabránění
recidivě, řeší spolu s klientem aktuální
sociální problémy, rozvíjí nebo udržují
osobní a sociální schopnosti a dovednosti klientů. Pracovníci Poradny spolupracují v zájmu a se souhlasem klienta s řadou dalších institucí a organizací,
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Projekt IFBC
V roce 2011 pokračoval Modrý kříž
v České republice o.s. 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 projektu IFBC v České
republice je vytvoření a podpora roz-
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voje sítě služeb v Moravskoslezském
a Zlínském regionu pro osoby závislé
nebo ohrožené závislostí na alkoholu.
Od roku 2009, kdy jsme otevřeli první
poradnu Modrého kříže v Karviné,
jsme díky projektu otevřeli dalších pět
poraden. V roce 2011 to  byly nejnověji
poradny ve Vsetíně a v Ostravě .
Kromě rozvoje systému služeb pro
osoby závislé a závislostí ohrožené je
dalším cílem projektu rovněž podpora
rozvoje samotné organizace, podpora
vzdělávání zaměstnanců, vznik a rozšiřování sítě svépomocných skupin pro
závislé.
Realizace projektu nám kromě poskytování kvalitních služeb umožnil načerpat spoustu nových zkušeností, znalostí a dovedností, rozvíjet spolupráci na
místní i mezinárodní úrovni, přinášet
nové impulsy a nápady do naší činnosti.  

Individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji“
V únoru 2011 jsme se připojili ke skupině poskytovatelů, kteří se mohli podílet
na realizaci výše uvedeného projektu,
a to konkrétně zajištěním rozvoje
služeb následné péče pro cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách a hazardní hře na Frýdecko-Místecku, Karvinsku a Těšínsku.
Díky výše uvedenému projektu jsme
mohli rozšířit kapacitu našich služeb,
udržet a nadále rozvíjet jejich kvalitu, iniciovat a zintenzivnit spolupráci
s ostatními poskytovateli sociálních
služeb a dalšími zainteresovanými
subjekty (např. psychiatrické léčebny,
ambulance, sociální odbory obcí, měst,
Krajský úřad MSK..).

Hlavním přínosem projektu obecně je
podpora existence služeb, které mohou
efektivně pomoci obyvatelům celého
Moravskoslezského kraje. Také, že se
síť těchto služeb v regionu podstatně
rozšířila, zvýšila se jejich kapacita, a je
tedy možné pomoci většímu počtu klientů, což je velmi potřebné i vzhledem
k neustále se zvyšující poptávce po
tomto typu služeb.
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Poradny
Poradna Frýdek-Místek
pracovníci:
adresa:
telefon:
e-mail:
web:

Poradna Karviná
Monika Valášková DiS.,
PhDr. Olga Bukovjanová,
Mgr. Barbora Macurová
Malý Koloredov 811,
738 01 Frýdek-Místek
595 534 445, 731 494 697
frydek-mistek@modrykriz.org
www.modrykriz.org

poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
Služby následné péče
Počet klientů v roce 2011: 66
Počet jednání v roce 2011: 857

Poradna Modrého kříže ve FrýdkuMístku pomáhá závislým osobám
a jejich rodinným příslušníkům již
od roku 2009.
V roce 2011 jsme se kromě přímé práce
s klienty zaměřili rovněž na posílení
spokupráce s ostatními organizacemi.
Rozšířili jsme propagaci v psychiatrických léčebnách, a to formou prezentace našich služeb potencionálním klientům přímo na odděleních pro léčbu
závislostí.
Po celý rok se na nás obraceli nejen
lidé závislí, ale také jejich rodinní příslušníci, kterým jsme poskytli podporu
v náročné životní situaci. V mnoha případech byla naše spolupráce s rodinným příslušníkem impulsem ke změně
i pro samotného závislého.
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Prostřednictvím odborného sociálního
poradenství dostávají klienti základní informace jak překonat problémy
se závislostí, informace o možnostech
léčby, jiných způsobech řešení jejich
situace a dalších možných návazných
službách.
V rámci služeb následné péče, jsme
s klienty pracovali na udržení dosažené
změny návykového chování, prevenci
relapsu a recidivy. Našim hlavním cílem
je podpořit klienty v jejich úsilí o spokojenější život bez návykové látky nebo
hazardu.  
Od února 2011 jsme otevřeli další terapeutickou skupinu pro klienty závislé
na alkoholu. Nově byla otevřena také
svépomocná skupina.

pracovníci:
adresa:
telefon:
e-mail:
web:

Bc. Dorota Sikorová,
Mgr. Monika Madziová
Pivovarská 15/9,
734 01 Karviná
595 172 346, 731 494 695
karvina@modrykriz.org
www.modrykriz.org

Poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
Služby následné péče
Počet klientů v roce 2011: 73
Počet jednání v roce 2011: 861

Rok 2011 byl pro Poradnu Karviná
ve znamení spolupráce s pomáhajícími institucemi a ostatními subjekty
v oblasti léčby závislosti, s cílem neustále zkvalitňovat péči o klienta. Kromě
zdravotního sektoru, se kterým máme
dlouhodobě kvalitní spolupráci, jsme
letos zaznamenali intenzivní spolupráci se zařízeními poskytujícími sociální služby a Odborem sociálně právní
ochrany dětí v Karviné. Při řešení životní situace klienta se nám velmi osvědčil
komplexní přístup, kdy každá osoba,
angažována na osudu klienta, ošetřuje svůj díl a vzájemně konzultujeme
postupy.
Obě nabízené služby jsou klienty využívány a následně také doporučovány.
Těší nás fakt, že po několikaleté působnosti poradny máme klienty, kteří díky

dobré dlouhodobé spolupráci  dosáhli
svého cíle – plné abstinence.
V roce 2011 naši poradnu oslovilo
110 osob, z toho  70 mužů a  40  žen.
Z pohledu zastoupených návykových
látek u klientů nepatrně převyšuje
alkohol. Drogy a patologické hráčství
řešíme přibližně stejným dílem. Zvyšuje se počet jednorázového poradenství             
v krizových situacích, kdy klientem
je rodinný příslušník či blízká osoba
závislého uživatele návykové látky.
Častěji se rovněž setkáváme s mladými (18 -ti letými) klienty, u kterých
se již projevila závislost na alkoholu
nebo drogách. Zároveň rádi nabídneme
zázemí pro Svépomocné skupiny – kde
se sekávají lidé, kteří mají zájem o sdílení se a práci na tématech spojených
s problémem závislostí.
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Poradna Valašské Meziříčí
pracovníci:
adresa:
telefon:
e-mail:
web:

Mgr. Julie Hlavenková,
Mgr. Eva Oralová
Záhumení 783,
757 01 Valašské Meziříčí
571 161 189, 733 734 352
valmez@modrykriz.org
www.modrykriz.org

pracovníci:
adresa
telefon:
e-mail:
web:

Mgr. Julie Hlavenková,
Mgr. Eva Oralová
Dolní náměstí 339,
755 01 Vsetín
733 734 352
vsetin@modrykriz.org
www.modrykriz.org

poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
Služby následné péče

poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
Služby následné péče

Počet klientů v roce 2011: 41
Počet jednání v roce 2011: 333

Počet klientů v roce 2011: 25
Počet jednání v roce 2011: 136

Poradna Modrého kříže působí
ve Valašském Meziříčí již druhým
rokem. V uplynulém roce jsme se zaměřili na propagaci našich služeb. Uveřejnili jsme informace o práci Modrého
kříže v periodikách Zpravodaj města
Valašského Meziříčí, Obelisk, Valašské
panorama, vyšel plánovaný článek
o naší organizaci, společně s ukázkou
případové studie, v celostátním časopise nejen pro odbornou veřejnost –
Psychologie dnes, a také jsme umístili
reklamní banner na web Valašských
internetových novin. Povědomí o naší
organizaci jsme se pokusili rozšiřovat
i formou letáků, které byly po dobu šesti
týdnů vyvěšeny v autobusech městské
hromadné dopravy. Navázali jsme kontakty se spolupracujícími organizacemi, jenž působí v oblasti odborného
sociálního poradenství. Oslovena byla
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Poradna Vsetín

i Probační a mediační služba ČR ve Vsetíně, PL Kroměříž, kde proběhla prezentace nabídky našich služeb. Prezentace
naší činnosti proběhla také v Zubří pro
Červený kříž. I zde jsme distribuovali
nové informační letáčky, vizitky a další
materiály.
V průběhu roku 2011 jsme spolupracovali při tvorbě Střednědobého
plánu kraje a aktivně jsme se podíleli
na komunitním plánování města Valašského Meziříčí - díky této aktivitě jsme
v pravidelném kontaktu s většinou
organizací a odborníků ve městě. Rok
2011 se pro poradnu Modrého kříže
vyvíjel úspěšně, zaznamenali jsme
především zvýšený nárůst klientů,
a to hned v lednu 2011 - v tomto měsíci
jsme podali pomocnou ruku celkem
12-ti novým klientům, řada z nich
je stále v naší péči.

Koncem roku 2010 proběhlo jednání
mezi vedením Modrého kříže a ředitelkou Poradny pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy Vsetín o pronájmu
nebytových prostor pro poradnu Modrého kříže. Od 1.1.2011 jsme tak mohli
zahájit provoz poradny v novém městě.
Slavnostní otevření Poradny Modrého
kříže ve Vsetíně proběhlo dne 7.1.2011
za účasti zástupců města, starostky
Ivety Táborské, místostarostky Bc. Květoslavy Othové a zástupce Zlínského
kraje Mgr. Taťány Nersesjan.
Prvními kroky byla medializace poradny a organizace Modrý kříž mezi odbornou veřejností a navázání spolupráce
s organizacemi ve městě Vsetín a prezentace naší činnosti v PL Kroměříž.
Díky spolupráci s Probační a mediační

službou ČR ve Vsetíně jsme se podíleli
na realizaci programu Tolerance. Tento
společný projekt byl zástupci města
velmi kladně hodnocen.
Poradna byla pro klienty otevřena
každý čtvrtek. Po ročním provozu vnímáme, že je nutné rozšířit poskytování
služby na dva dny v týdnu.
Nejvíce klientů využilo v roce 2011
nabídku služby odborného sociálního
poradenství. Velmi pozitivně oceňují
možnost déletrvající spolupráce, pravidelná setkání s pracovíkem při individuálních, ale i párových sezeních. Klienti poradny nejčastěji řešili závislost
na alkoholu, případně závislost kombinovanou (alkohol-gambling). Naši
pomoc vyhledali také rodinní příslušníci či blízké osoby závislých.
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Poradna OSTRAVA

Poradna Český Těšín
pracovníci:   PhDr. Monika Kovalčíková,
Mgr. Kateřina Haasová
adresa:
Havlíčkovo nábřeží 687/21,
702 00 Moravská Ostrava
telefon:
558 841 740, 733 535 487
e-mail:
ostrava@modrykriz.org
web:
www.modrykriz.org

pracovníci:

poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
Služby následné péče

poskytované služby:
Odborné sociální poradenství
Služby následné péče

Počet klientů v roce 2011: 21
Počet jednání v roce 2011: 246

Počet klientů v roce 2011: 60
Počet jednání v roce 2011: 419

Poradna Modrého kříže začala v Ostravě působit dne 30.5.2011 a stala se tak
nejmladší Poradnou Modrého kříže
v České republice o.s. Rok 2011,
respektive období sedmi měsíců byl
tedy ve znamení hledání vhodných prostor a jejich zařizování, uzavírání smluv
s dalšími institucemi a především pak
byl maximální možný prostor věnován
propagaci služeb a organizace.   Naší
snahou bylo, aby se informace o otevření Poradny dostala k co nejširšímu
okruhu osob. Proto jsme např. osobně
navštívili většinu psychiatrů a psychologů působících v Ostravě. Navázali
jsme spolupráci s Odborem sociálních
věcí Magistrátu města Ostravy a všech
úřadů městských obvodů v rámci Ostravy, Poradnou pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, krizovými centry,
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Linkou důvěry, ostravskými nemocnicemi, Psychiatrickou léčebnou v Opavě
a Bílé Vodě, a dalšími institucemi, které
se s problematikou závislostí setkávají.
V neposlední řadě je nutné zmínit skutečnost, že o naší Poradně vyšly články
v místním tisku, konkrétně: Ostravské
radnici, Jižních listech, Deníku.
Za velký úspěch považujeme to, že se
Poradna stala členem pracovní skupiny Prevence kriminality a protidrogové prevence komunitního plánování
v Ostravě.
Můžeme uvést, že zájemci o služby
a také klienti postupně přibývali, a to
jak z řad samotných závislých osob, tak
i ze strany osob příbuzných, blízkých.
Nejvíce jsme řešili v rámci Poradny
problematiku závislosti na hazardních
hrách a dále pak závislost na alkoholu.

adresa:
telefon:
e-mail:
web:

Poradna Modrého kříže poskytuje své
služby v Českém Těšíně již druhým
rokem. Tento rok byl ve znamení stabilizace Poradny v síti sociálních služeb
ve městě, intenzivně jsme se zaměřili
také na průběžné zkvalitňování služeb
poskytovaných klientům.
V průběhu celého roku opět výborně
fungovala spolupráce s relevantními
organizacemi na území města a v blízkém okolí. Rozvíjeli jsme spolupráci
s psychiatrickými a praktickými lékaři,
Psychiatrickou léčebnou v Opavě, Bílé
Vodě a jinými neziskovými organizacemi. Aktivně se účastníme komunitního
plánování města Český Těšín.
Zaznamenali jsme viditelný zájem
o naše služby a následně také nárůst
klientů. Významně vzrostl počet
rodinných příslušníků závislých osob.
Můžeme říct, že z celkového počtu

Mgr. Jana Kupková,
Mgr. Eva Böhm
Viaduktova 8,
737 01 Český Těšín
595 534 521, 731 494 713
tesin@modrykriz.org
www.modrykriz.org

osob, které nás oslovily bylo 50% právě
rodinných příslušníků - kdy se nejčastěji jednalo o partnery osob závislých na
alkoholu. Několikrát se na nás obrátili
také rodiče dětí závislých na pervitinu.  
V Poradně pracuje tým sociální pracovnice a terapeutky, které úzce spolupracují a společně se také podílejí na
podpoře klienta v jeho náročné životní
situaci. Kromě hlavního problému –
závislosti, pracujeme s klientem také
na jiných, souvisejících problémech,
velmi často jsme řešili oblast hledání
zaměstnání, dluhovou situaci a také
exekuce.
V průběhu roku 2011 využilo našich
služeb 60 klientů. Nejčastějším typem
závislosti, se kterou se setkáváme je
závislost na alkoholu, následuje patologické hráčství a závislost na pervitinu.
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Hospodaření Modrého kříže
v České republice o.s.

Rozvaha (v celých tis.Kč)

BALANCE SHEET (rounded up to thousand CZK)

AKTIVA Assets

Statment of Financial Activities

Skladba nákladů v tis.Kč

INCOME AND EXPENSE IN THOUSAND CZK

VÝNOSY Income

422

614

OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU Adjustments of long-term assets

-422

-614

POHLEDÁVKY (ODBĚRATELÉ)  Accounts receivable (Customers)

1

813

POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY Operating advances

38

69

POKLADNA Cash-in-hand

52

2

MPSV Ministry of Labour and Social Affairs

707

CENINY Valuables  

0

91

MSK IP OPLZZ Moravian-Silesian Region Individual Project OPLZZ

2 478

ÚČTY V BANKÁCH Cash at bank

964

35

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Town Karviná

80

NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Accrued expenses

4

27

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK Town Frýdek-Místek

130

PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Accrued income

0

2

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Town Český Těšín

250

1 059

1 039

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Town Valašské Meziříčí  

151

AKTIVA CELKEM
Assets Total

MĚSTO VSETÍN Town Vsetín

80

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Town Ostrava

150

DOTACE IFBC Grant of International Federation of the Blue Cross

2 217

DARY, OSTATNÍ Gifts,  the others

26

VÝNOSY CELKEM
Total Income

6 269

NÁKLADY Expenditure

14

k 1.1.2011 k 31.12.2011

DLOUHODOBÝ MAJETEK Long-term fixed assets

PASIVA Liabilities

k 1.1.2011 k 31.12.2011

DODAVATELÉ Suppliers

13

141

ZAMĚSTNANCI, DANĚ Payroll, tax

335

371

FONDY  Funds

18

18

DOTACE IFBC Grant of IFBC

651

0

DOHADNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Estimated accounts payable

33

125

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ Retined profit under approval 0

91

NEROZDĚLENÝ ZISK Retained earnings

9

9

DAŇ Z PŘÍJMU  Income tax

0

16

VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Accrued expenses

0

5

PASIVA CELKEM
Liabilities Total

1 059

1 039

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY Material expenses

315

ENERGIE  Energies

57

OPRAVY Repairs

11

CESTOVNÉ  Travel expenses

224

REPREZENTACE Representation

17

SLUŽBY Services

728

OSOBNÍ NÁKLADY  Staff costs

4 340

STAV ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2011 Number of Employees in 2011

OSTATNÍ NÁKLADY Other expenses

206

EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31.12. Number of employees at December 31

DAŇ Z PŘÍJMU Income tax

17

PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PŘEPOČTENÝ Average registered number of converted

NÁKLADY CELKEM
Expenditure Total

5 915

HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK Profit

354

15
6,08
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Poděkování
Děkujeme všem donátorům za finanční podporu.

Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Moravskoslezský kraj

Statutární město Karviná

Statutární město Ostrava

Město Český Těšín

Město Valašské Meziříčí

Statutární město Frýdek-Místek

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, 731 494 713
email: tesin@modrykriz.org

Poradna Ostrava:
Havlíčkovo nábřeží 687/21
702 00 Ostrava
tel.: 558 841 740, 733 535 487
email: ostrava@modrykriz.org

Poradna Frýdek - Místek:
Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek - Místek
tel.: 595 534 445, 731 494 697
email: frydek-mistek@modrykriz.org

Poradna Valašské Meziříčí:
Záhumení 783
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 161 189, 733 734 352
email: valmez@modrykriz.org

Poradna Karviná:
Pivovarská 15/9
733 01 Karviná - Fryštát
tel.: 595 172 346, 731 494 695
email: karvina@modrykriz.org

Poradna Vsetín:
Dolní náměstí 339
755 01 Vsetín
tel.: 733 734 352
email: vsetin@modrykriz.org

Město Vsetín

IFBC (Mezinárodní Modrý kříž)
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17

pomáháme závislým
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www.modrykriz.org

Bankovní spojení:
Raiffeisen Bank
1811431001/5500,
1811431028/5500

