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Vážené dámy, pánové, milí přátelé,
dovolte mi, abych vám jménem
vedení a celého kolektivu spolupracovníků Modrého kříže poděkoval za vaši přízeň a finanční
podporu v roce 2012.
Je za námi úspěšný rok 2012
z hlediska stabilizace poskytovaných sociálních služeb, které již šestým rokem nabízíme
lidem ohroženým závislostí
a jejich rodinným příslušníkům
či blízkým. Působíme v Moravskoslezském a Zlínském kraji,
a to v šesti městech: Český Těšín,
Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek,
Valašské Meziříčí a Vsetín.
Je nám potěšením sdílet s Vámi
naše úspěchy, které vidíme
v práci s našimi klienty a jejich
rodinnými příslušníky. Závislost
není zrovna téma, které naše společnost vnímá jako problém, který je třeba akutně řešit. Naopak je
to téma, které v nás evokuje něco
obranného. My Češi si přece občas rádi dáme nějaké to pivečko
a to že je nějaký problém? Dokonce snad někdo mluví o závislosti?

To vše je pravdou, pokud stoupáme vzhůru do kopce podle
tzv. Nohavicovy teorie alkoholického kopce, ale nikdo z nás
neví, kdy nastane bod zvratu
nebo jinak řečeno, kdy se kalich naplní. Pak nezáleží na tom,
kdo jsme, jaké máme povolání,
ambice, rodinné zázemí, věk,
pohlaví. Jde o zásadní obrat
v našem životě. To, co nám doteď přinášelo potěšení, uvolnění
a rozptýlení, se pro nás stává
noční můrou, nerozlučitelným
partnerem, který nás neopouští,
ale pronásleduje.
Vím, že to není zrovna povzbuzující začátek této výroční zprávy,
ale jak se říká, potřebujeme si občas „nalít čistého vína“, abychom
nežili v iluzích a následně museli
vypít svůj kalich až do dna.
Vážení přátelé, přeji vám všem,
kdo čtete tyto řádky, abyste si
užívali života bez závislosti.
Mgr. Jan Czudek
předseda představenstva

Kdo jsme
a co děláme
Modrý kříž v České republice o. s.
je nestátní neziskovou organizací,
která je motivována křesťanským
posláním nesení pomoci bližnímu
a je uskutečňována profesionálními metodami práce.

Poslání a cíle
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.
Našim 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
či návykovým chováním.

Poskytované sociální služby
V každé z našich Poraden poskytujeme dvě řádně registrované sociální služby, a to Odborné
sociální poradenství a Služby následné péče. Kromě registrovaných sociálních služeb dále zájemcům nabízíme docházení do svépomocných skupin a pastorační péči.

Odborné sociální poradenství
Posláním služby je poskytování poradenství a pomoci osobám starším 18 let, kteří
se vlivem nadměrného užívání alkoholu,
eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do vztahových,
pracovních či existenčních potíží a chtějí se
na řešení své životní situace aktivně podílet.
Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým starším 18 let.

Cílem služby je zvyšovat informovanost
klienta o problematice závislosti, o možnostech pomoci a řešení životní situace.
S klienty pracujeme na zvyšování motivace
a sebedůvěry, stabilizujeme jejich psychický
stav, rozvíjíme a posilujeme samostatnost,
schopnosti a dovednosti. Klienta učíme
zvládat běžné i náročné životní situace bez
alkoholu, jiných návykových látek a hazardní
hry. V neposlední řadě klientům zprostředkováváme kontakt na veřejně dostupné
služby.

Služby následné péče
Posláním služby je pomoci klientům starším 18 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na
alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují bez
odborné pomoci, a to alespoň tři měsíce, udržet a rozvíjet pozitivní změny životního stylu bez návykové látky.
Cílem služby je zachovat a rozvinout pozitivní změny, ke
kterým došlo v předchozí léčbě a předcházet tak návratu k užívání alkoholu a jiných návykových látek. Klientům zprostředkováváme kontakt na veřejně dostupné
služby, pracujeme na zlepšení sociálních dovedností
a schopností při zvládání běžných i náročných životních
situací. Pomáháme klientům najít uplatnění na trhu práce a pracovní pozice si udržet, a rozvinout schopnost
navazovat a budovat nové sociální kontakty.

Těší mě být oporou pro Ty, kteří to
potřebují a být svědkem jejich nadcházející pozitivní změny. Věřím, že všichni
máme kompetence potřebné ke změně.
S nadějí, že změna je vždy možná.
Bc. Monika Valášková, DiS.,
Vedoucí Poradny Frýdek-Místek
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Otevření čtyř terapeutických skupin, dvou v Ostravě, jedné v Karviné
a Českém Těšíně, a také otevření jedné svépomocné skupiny
ve Valašském Meziříčí.
V roce 2012 jsme v rámci poskytovaných sociálních služeb
pracovali celkově s 424 klienty.
Napsali jsme a podali projekt na financování ze zdrojů Evropského
sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Tento projekt byl na konci roku 2012 schválen a započne v lednu 2013.
Mgr. Jana Kupková, náměstkyně pro sociální práci, byla zvolena
do Mezinárodního výboru IFBC (Mezinárodní Modrý kříž), a stala se také
vedoucí skupiny protidrogové prevence Moravskoslezského kraje.
Byl přijat nový tým do Poradny Karviná, a nová sociální pracovnice pro
Poradnu ve Vsetíně. Poradna Vsetín se na začátku roku 2012
přestěhovala do nových prostor a byla tak rozšířena její kapacita.
Místní televize Beskyd natočila reportáž o práci Modrého kříže
v Poradně Valašské Meziříčí.
Prohloubení spolupráce s místními zdravotnickými a sociálními
organizacemi a institucemi.

Příběh obyčejného
alkoholika
Rádi bychom zde uvedli příběh jednoho z našich klientů, jelikož jeho slova mluví za vše.
Příběhy našich klientů jsou právě tím důvodem, proč tuto práci děláme rádi a s velkým nasazením. Považujeme to za výsadu stát bok po boku člověku a doprovázet ho na cestě vedoucí
ke změně.
Jsem člověk, který nerad někoho poučuje. Prožívám však příběh, který pro spoustu lidí poučný být může, už jenom proto, že hledají nějakou podporu pro své
nelehké rozhodnutí – třeba jestli začít abstinovat a co to vlastně obnáší. Nebudu
popisovat, jak jsem se stal závislým na alkoholu, není to žádný zvláštní příběh
– nakupení problémů v práci, rodině a jejich (ne)řešení každý večer nějakým
tím pivem a panákem. Však to znáte, život se dvěma
a více promilemi je docela hezký, vždyť ty problémy
K prvnímu setkání s organizací Modrý kříž se nějak vyřeší!

paradoxně vedl neúspěch, a to odchod
z léčebny v den nástupu. Ještě týž den
(noc) manžel hledal řešení a tím byl
Modrý kříž, ve kterém jsem pochopila,
že ústavní léčba bude pro mne nejlepším
řešením. Po konečně úspěšném absolvování mi byly v Modrém kříži dveře opět
otevřené - individuální, skupinová terapie
(velmi výživné), až po svépomocnou
skupinu. A co dodat? S Modrým křížem
spolupracuji již čtvrtým rokem, a to velmi
ráda, ochotně, s potěšením a hlavně
střízlivě!!!

Nevyřeší, věřte mi – NEVYŘEŠÍ! A co tedy s tím? Jak
se s tím dá poprat? Tak to je opravdu, ale opravdu každá rada drahá a každý si musí najít cestu
z takové slepé uličky sám. Já jsem zvolil radikální řešení – abstinence! Hrozné slovo, fuj, horší je snad už jen
impotence. Já a abstinent? Co to po sobě chci? Vždyť
tady na Valašsku je to výraz pro nenormálního člověka
s cirhózou jater, zánětem slinivky a degenerací mozku! A co oslavy, večírky, to mám oželet svoje milované
pivo, nejdokonalejší nápoj, jaký kdy lidstvo vymyslelo?
A co těch 500 litrů kvasu, které jdeme za měsíc pálit, to jako neochutnám, co se urodilo? A co výborné víno od švagra z jižní Moravy, to vypije kdo?
O tohle všechno se chci dobrovolně připravit? Není to
nadlidský úkol?

Můžu Vás uklidnit, není. Chce to ale jednu podstatnou
věc – odbornou pomoc. Bez ní máte jen malou šanci vymotat se z průšvihu. A závislost na alkoholu průšvih je
a pořádný. Takže mé první kroky poté, co jsem pochopil a uznal, že závislý na alkoholu jsem, vedly na doporučení lékaře do organizace
Modrý kříž. A to bylo mé druhé nejšťastnější rozhodnutí v životě (první bylo samozřejmě seznámení s mojí ženou před pětatřiceti lety).

Klientka Poradny Frýdek-Místek

Poznal jsem druhou osudovou ženu,
která zastavila můj pád a pomohla
mi poznat sám sebe. Psycholožku
paní Oralovou. Při našich pravidelných schůzkách mi pomohla nalézt
odpovědi na moje otázky související
s abstinencí, upozornila mne na většinu krizových situací, které můžou
mou snahu zmařit. Vysvětlila, jak zvládat všechny oslavy a návštěvy, prostě
skvěle naladila můj mozek na život
bez alkoholu.
A je to život skvělý, jeho kvalita je nesrovnatelně vyšší než s alkoholem.
Ano, přijdu o nějakou tu bujarou
chvilku při oslavách, nemůžu si dát
v hospůdce milované pivo. O tyto věci
jsem přišel, to je fakt. Ale mnohem víc
jsem získal! Podstatné zlepšení zdravotního stavu (tlak původně 150/90
s užíváním prášků, nyní 120/70 bez
prášků, váha původně 96 kg, nyní 88
kg), spánek bez prášků, rána s čistou
hlavou, každou oslavu si pamatuji až
dokonce, vyřešil jsem finanční situaci, manželskou krizi a našel si novou
práci. A můžu řídit auto, kdy chci
a bez strachu ze silniční kontroly.

Toho, co jsem získal, je mnohem
a mnohem víc, než jsem ztratil.
Ale tak to v životě chodí – něco za
něco. A když mně popadnou nějaké
chmury, tak to s paní psycholožkou v
Modrém kříži rozebereme a zase odcházím s pevnějším odhodláním vše
zvládnout. V současné době, po roce
a půl abstinence, prožívám šťastné
období. Stačil jsem oslavit svoji padesátku, státnice i promoce obou synů,
setkání se spolužáky po třiceti letech,
šedesátiny švagra i švagrové, Vánoce
i Velikonoce včetně Silvestra, navštívil
jsem kulturní akce… To vše bez potřeby se napít alkoholu! Vždy jsem to
dokázal díky přípravě podle rad paní
psycholožky. Ony ty rady totiž fungují!
Takže, pokud chcete ujištění, že to jde
i bez alkoholu, tak můj příběh Vás
může inspirovat a dodat Vám odvahu
začít. A hlavně. Nezapomeňte na Modrý kříž! Modrá je totiž dobrá…
Pan R., klient Poradny Valašské
Meziříčí

Jdu udělat první krok – ten nejtěžší – zaklepat na dveře. Kdo a co mě za těmi dveřmi čeká nevím, ale
zaklepu. Ve dveřích mě vítá mladá žena, podává mi ruku, představuje se a zve mne dál. Po nezbytných formalitách chci odejít, jenže její slova - „mám na vás hodinu čas“ - mě vrátila zpátky do křesla.
Moc se mi mluvit nechtělo, nejsem zvyklá zpovídat se. Přesto ze mě to moje největší trauma dostala
a já se rozbrečela, podala mi kapesníčky, utírám si slzy, dívám se do upřímných očí a slyším její hlas,
jak říká: „To spravíme, věříte mi?“
Nebojte se zaklepat na dveře Modrého kříže, nikdo se Vám nebude posmívat, ponižovat Vás. Zde jsou
lidé, kteří vám chtějí pomoci. Jen odvahu udělat ten první krok musíte najít. Je to běh na dlouhou trať
a záleží jen a jen na nás, jak dlouho nám potrvá, než si srovnáme v hlavě všechny priority…
Klientka Poradny Valašské Meziříčí

Projekt IFBC
V roce 2012 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, Indii. Jako zastřešující 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 roce 2012 byla stabilizace
a další rozvoj sítě služeb v Moravskoslezském a Zlínském regionu pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na alkoholu.
V tomto roce to znamenalo zejména intenzivní metodickou
a finanční podporu všech šesti Poraden naší organizace.

Přála bych si, aby Modrý kříž
v České republice mohl
a dokázal pomáhat potřebným
po mnoho dalších let stejně
jako další sociální služby v naší
zemi. Přála bych si, aby každý,
kdo se rozhodne pro změnu
v životě, věděl, kam se může
obrátit o pomoc.
S tím souvisí také přání, aby
veřejnost přestala vnímat
závislost jako jev, který se
týká pouze určité společenské
vrstvy lidí.
Mgr. Julie Hlavenková, vedoucí
Poradny Valašské Meziříčí

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.

Konkrétní výsledky
projektu IFBC v roce 2012:





Zvýšení kapacity, personálního vybavení a rozšíření otvírací doby
v Poradně Vsetín
Vznik a fungování svépomocné skupiny v Poradně Valašské Meziříčí
Vytvoření metodického manuálu o systému svépomocných skupin
a jejich chodu v naší organizaci
Účast zástupců organizace na Mezinárodní konferenci Modrého kříže
v Rumunsku, prezentace činnosti organizace na mezinárodní úrovni

Poradna
Český Těšín
Pracovníci:

		

Mgr. Jana Kupková
Mgr. Eva Böhm

Poskytované služby: Odborné sociální poradenství, Služby následné péče

Poradna Modrého kříže poskytuje své služby v Českém Těšíně již třetím rokem. Tento rok byl
ve znamení rozvoje a zvyšování kvality služeb poskytovaných v Poradně a vzdělávání pracovníků.
Zájem o naše služby neustále stoupá, po celý rok nás oslovovali lidé, kteří potřebovali radu
a pomoc při řešení problému se závislostí, ať již svou vlastní nebo rodinného příslušníka, přítele či známého. Někteří naši službu využili v oblasti jednorázového poradenství, jiní také uvítali
možnost dlouhodobé spolupráce, zejména ve formě individuální terapie.
V Poradně pracuje tým sociální pracovnice a terapeutky, který úzce spolupracuje a společně
se také podílí na podpoře klienta v jeho náročné životní situaci. Kromě hlavního problému –
závislosti, pracujeme s klientem také na jiných, souvisejících problémech, jako je oblast hledání zaměstnání, vtahů a rodinných problémů, dluhů a exekuce.
V průběhu roku 2012 využilo našich služeb 53 klientů. Nejčastějším typem závislosti, se kterou
se setkáváme, je závislost na alkoholu, následuje patologické hráčství.

Klíčové aktivity
v roce 2012:





Získání sponzorského daru na vybavení poradenské místnosti
Upevnění spolupráce s městem Český Těšín, prezentace a medializace
činnosti poradny
Zvyšování odbornosti pracovníků poradny – vzdělávání v oboru
adiktologie
Příprava a otevření první terapeutické skupiny pro osoby závislé
na alkoholu

Počet klientů v roce 2012: 53
Zpracovala: Mgr. Jana Kupková

Poradna
Frýdek-Místek
Pracovníci:

		
		

Bc. Monika Valášková, DiS.
PhDr. Olga Bukovjanová
Mgr. Barbora Macurová

Poradna
Karviná
Pracovníci:

		

Bc. Patrik Burkot
Mgr. Hana Horklová

Poskytované služby: Odborné sociální poradenství, Služby následné péče
Poskytované služby: Odborné sociální poradenství, Služby následné péče
I v roce 2012 se naše činnost zaměřovala převážně na pomoc a podporu hazardním hráčům,
uživatelům drog a klientům, kteří mají problém s alkoholem. Vzhledem k tomu, že závislost zasahuje nejen samotného klienta, ale i jeho blízké, věnovali jsme se ve své práci také této cílové
skupině. Nabízíme podporu, sdílení náročné životní situace a informace o možnostech léčby.
Pracovali jsme také na prohloubení spolupráce s odborem sociálně-právní ochrany, kdy je
z důvodu závislosti jednoho nebo obou rodičů ohrožena výchova nezletilých dětí. Cílem této
spolupráce je udržení dítěte v rodině nebo v případě jeho odebrání do náhradní rodinné péče
se pracuje na jeho návratu zpět do rodiny.
Klienti u nás mohli pracovat na svých problémech formou individuálního setkávání s pracovníkem, kdy jim byla nabídnuta komplexní péče zahrnující odborné sociální poradenství
a terapie. Pro klienty, kterým se podařilo dosáhnout pozitivních změn a začít abstinovat, jsme
následně nabízeli možnost skupinové práce a to formou terapeutické nebo svépomocné skupiny. O skupinová setkávání je mezi klienty velký zájem, oceňují možnost poznat se s lidmi
v podobné situaci a získat pocit, že nejsou na problém sami.

Konkrétní výsledky
naší práce:





Ukotvení se v síti sociálních služeb města Frýdek-Místek
Prohloubení spolupráce s odborem sociálně-právní ochrany dítěte
Velký zájem o skupinová setkávání ze strany klientů; zpracována
metodika skupinové terapie pro hazardní hráče
Rozšíření prostor Poradny a navýšení pracovní doby v odpoledních
hodinách

Počet klientů v roce 2012: 91
Zpracovala: Bc. Monika Valášková, DiS.

V poradně Modrého kříže v Karviné byl rok 2012 ve znamení personálních změn, jelikož od
měsíce května v poradně funguje nový pracovní tým ve složení sociálního pracovníka a terapeuta. Postupně byly navázány kontakty se sociálními a zdravotními službami města Karviná
– především s klubem ON-LINE, občanským sdružením NET, Odborem sociálně právní ochrany dětí, psychiatrickými ambulancemi a dalšími. Prezentovali jsme naší službu v Psychiatrické
léčebně Opava a Bílá Voda a aktivně se snažíme zapojit do komunitního plánování sociálních
služeb v Karviné.
V rámci přímé práce jsme klientům poskytovali podporu v různých fázích jejich motivace k léčbě, pracovali na aktuálních tématech spojených s jejich závislostí. V rámci správného sociálního fungování klientů jsme pracovali především na jejich potřebě nalézt a udržet si zaměstnání
či vyřešit dluhovou problematiku.
V listopadu se nám podařilo otevřít terapeutickou skupinu se závislostí na gamblingu. Jelikož
sami můžeme pozorovat pozitivní vliv skupinové práce na klienty, plánujeme v roce 2013 otevřít terapeutickou skupinu pro doléčování závislosti na alkoholu.
V roce 2012 jsme pracovali v našich službách s celkově 80 klienty. Nejčastěji k nám přicházejí
klienti s problémem závislostí na alkoholu a hráčských aktivitách. Závěrem roku jsme zaznamenali zájem o naše služby z řad klientů závislých na Pervitinu.

Klíčové aktivity
v roce 2012:




Otevření terapeutické skupiny pro osoby závislé na gamblingu
Prohloubení spolupráce a navázání kontaktů se sociálními
a zdravotními službami v Karviné
Aktivní zapojení do komunitního plánování sociálních služeb

Počet klientů v roce 2012:

Zpracoval: Bc. Patrik Burkot

80

Poradna
Ostrava

Poradna
Valašské Meziříčí

Pracovníci:

Pracovníci:

PhDr. Monika Kovalčíková
Mgr. Kateřina Haasová

		

Poskytované služby: Odborné sociální poradenství, Služby následné péče

		

Mgr. Julie Hlavenková
Mgr. Eva Oralová

Poskytované služby: Odborné sociální poradenství, Služby následné péče
Ve Valašském Meziříčí se historie působení Modrého kříže píše již třetím rokem.

Poradna Ostrava má za sebou rok a půl své existence. Naše služby si ve třetím největším městě
ČR našly své klienty a můžeme hovořit o jejich prudkém nárůstu. Zatímco rok 2011 byl zaměřen především na navazování kontaktů s odbornou a laickou veřejností a započetím spolupráce, rok 2012 můžeme označit za rok upevňování postavení v oblasti protidrogové prevence na
území města Ostravy a rozvoje našich služeb.
Podařilo se nám dostat se do povědomí pracovníků dalších adiktologických služeb působících
v Ostravě a okolí. Příznivou zprávou o naší práci je to, že přicházejí noví klienti na základě
doporučení osob, které již využívají naše služby, což vnímáme jako nejlepší možnou reklamu
a ocenění.
Ve službě Odborné sociální poradenství jsme pracovali v průběhu roku 2012 s celkem 60 klienty. Ve službě Služby následné péče celkem s 34 klienty.

Konkrétní výsledky
naší práce:







Otevření dvou terapeutických skupin pro osoby abstinující od alkoholu
Obě skupiny mají naplněnou kapacitu a klienti, kteří do skupin dochází,
je vnímají jako velmi přínosné a potřebné.
Navázání úspěšné spolupráce s Věznicí Ostrava - Heřmanice,
specializovaným oddělením pro osoby závislé na alkoholu
Prezentace našich služeb v Psychiatrické léčebně Opava (4x ročně),
oddělení určené léčbě závislosti
Účast v pracovní skupině Prevence kriminality a protidrogové prevence
komunitního plánování města Ostravy
Exkurze a besedy, mimo jiné i pro studenty Ostravské univerzity

Počet klientů v roce 2012: 94
Zpracovala: PhDr. Monika Kovalčíková

Novinkou roku bylo otevření svépomocné skupiny pro osoby abstinující od alkoholu, a to od
března 2012.
Neopomněli jsme otázku průběžné propagace našich služeb. Krom pravidelného informování
veřejnosti o změnách otevírací doby Poradny jsme v místních médiích uveřejnili dva autentické příběhy klientů naší Poradny. Sociální pracovnice také poskytla rozhovor pro Valašské internetové noviny a pro portál Lidé mezi lidmi. Využili jsme také možnosti natočit reportáž pro TV
Beskyd, ve které jsme představili služby Poradny, a jedna z našich klientek krátce pohovořila
o vzájemné spolupráci.
Velmi dobře funguje spolupráce s PL Kroměříž, kde jsme také v tomto roce provedli další prezentaci služeb pro zaměstnance i pacienty.
V Poradně nabízíme pomoc všem ve věku od 18 let, kteří pociťují problémy s alkoholem, drogami a jinými návykovými látkami, včetně patologického hráčství. Současně nabízíme pomoc
i lidem, kteří neužívají žádnou návykovou látku, ale jsou rodinnými příslušníky nebo blízkými osobami závislých, a pociťují potřebu sdílet s někým své problémy a životní zkušenosti,
promluvit si a zjistit, jaké jsou možnosti pomoci sobě i člověku závislému.

Klíčové aktivity
v roce 2012:






Otevření svépomocné skupiny pro osoby abstinující od alkoholu
Upevnění spolupráce s organizacemi a odborníky v blízkém okolí
Rozšíření povědomí o práci Modrého kříže a zmapování nových
možností pro oslovení dalších zájemců v rámci projektu Komunitního
plánování Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Upevnění spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi –
případové konference, pomoc při nastavení bezpečného prostředí,
které umožní snazší adaptaci na abstinenci

Počet klientů v roce 2012: 78
Zpracovala: Mgr. Julie Hlavenková

Poradna
Vsetín
Pracovníci:

Mgr. Jana Nováková
Mgr. Julie Hlavenková
Mgr. Eva Oralová

		
		

Poskytované služby: Odborné sociální poradenství, Služby následné péče
Počátek roku 2012 byl ve znamení změn – přesídlili jsme do nových prostor a rovněž byla
navýšena kapacita Poradny. Veřejnosti byly tyto změny oznámeny prostřednictvím tištěných
i internetových médií. Proběhla rovněž propagace formou informačních letáků na úřadech
a v ostatních organizacích v blízkém okolí.
Chod Poradny zajišťoval, stejně jako v loňském roce, tým Poradny Valašské Meziříčí. Po uplynutí několika prvních měsíců roku se ukázala potřeba přijetí nového pracovníka, který by se
chodu Poradny ve Vsetíně věnoval intenzivně. Na základě výběrového řízení, které proběhlo
v květnu 2012, byla přijata nová sociální pracovnice Jana Nováková, která nastoupila dne 2. 7.
2012. Terapeutem zůstala i nadále Eva Oralová.
V červenci byla rovněž zpracována a odeslána přihláška programu Tolerance (v součinnosti
s Probační a Mediační Službou Vsetín byl tento program realizován v loňském roce) do soutěže: Cena ECPA (Evropská cena prevence kriminality).
V září proběhla prezentace služeb Modrého kříže v Rodinném a mateřském centru Vsetín.
Od ledna do prosince 2012 jsme v rámci poskytovaných sociálních služeb Odborné sociální
poradenství a Služby následné péče poskytli pomoc 28 klientům, z toho 14 žen a 14 mužů.

Klíčové aktivityv roce 2012:






Nové prostory na Dolním Náměstí 339 a rozšíření kapacity Poradny
Nová sociální pracovnice Poradny od července 2012
Prohlubování spolupráce s městem Vsetín a poskytovateli zdravotnických
a sociálních služeb
Prezentace služeb v Rodinném a mateřském centru Vsetín
Průběžná propagace a distribuce letáků

Poděkování
Srdečně
děkujeme
všem
donátorům
a podporovatelům za pochopení, finanční
a jinou podporu, díky které můžeme pomáhat. Vaše podpora je pro práci Modrého kříže
v České republice naprosto klíčová.
Zejména děkujeme všem jednotlivcům dobrovolníkům, kteří nám pomáhají bez nároku na
odměnu.
V neposlední řadě děkujeme všem pracovníkům, kteří se na naší činnosti podílejí aktivně
a s plným nasazením, bez nichž by Modrý kříž
nebyl tím, čím je.

Když jsme v květnu 2011 otvírali Poradnu Ostrava,
měla jsem obavy, ale i velké odhodlání. V Ostravě
v té době existovaly tři organizace, které pracují
s obdobnou cílovou skupinou. My jsme měli být
čtvrtí. Modrý kříž tady nikdo neznal, nevěděl o jeho
existenci, službách, cílech. Uběhly téměř dva roky
a obavy se rozplynuly, odhodlání zůstává. Modrý
kříž je pro mě (a byla bych ráda, kdyby to měli
stejně i naši klienti) místem, kde chodím ráda, cítím
se dobře a mám zde pocit vlastní potřebnosti
a smysluplnosti.
PhDr. Monika Kovalčíková,
vedoucí Poradny Ostrava

Přáli bychom si, aby kvalita i šíře nabídky naší
organizace rostla ke spokojenosti nás všech.

Činnost Modrého kříže v České republice o. s.
v roce 2012 finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí			
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Statutární město Karviná
Statutární město Frýdek-Místek
Statutární město Ostrava
Město Český Těšín
Město Valašské Meziříčí
Město Vsetín
IFBC (Mezinárodní Modrý kříž)

Počet klientů v roce 2012: 28
Zpracovala: Mgr. Julie Hlavenková
Chceme tímto také poděkovat p. Michałovi Kochaniewiczovi,
který pro nás připravil grafické zpracování této výroční zprávy.

Děkujeme!

Hospodaření Modrého kříže
v České republice o. s. za rok 2012
Statement of Financial Activities

ROZVAHA (v celých tis.Kč) / BALANCE SHEET (rounded up to thousand CZK)
AKTIVA / ASSETS

k 1.1.2012 k 31.12.2012
614

785

Oprávky k dlouhodobému majetku / Depreciation of long-term assets -614

-785

Dlouhodobý majetek / Long-term fixed assets
Pohledávky (Odběratelé) / Accounts receivable (Customers)

813

4

Poskytnuté provozní zálohy / Operating advances

69

46

Daň z příjmu / Income tax

0

8

Jiné pohledávky / Other receivables

0

5

Pokladna / Cash-in-hand

2

14

Ceniny / Valuables

91

0

Účty v bankách / Cash at bank

35

388

Magistrát města Frýdek-Místek / Municipality of the City of Frýdek-Místek 170

Náklady příštích období / Accrued expenses

27

19

Město Český Těšín / City of Český Těšín

250

Příjmy příštích období / Accrued revenues

2

0

Město Valašské Meziříčí / City of Valašské Meziříčí

241

AKTIVA CELKEM / ASSETS TOTAL

1 039

484

Město Vsetín / City of Vsetín

30

Město Ostrava / City of Ostrava

210

Dotace IFBC / Grant from the International Federation of the Blue Cross

3 865

Dary, ostatní / Donations, other

1

VÝNOSY CELKEM / TOTAL REVENUES

7 189

Skladba výnosů a nákladů v tis. Kč / Revenues and expenses in thousand CZK
Výnosy / Revenues
MPSV / Ministry of Labour and Social Affairs

2 104

MSK / Moravian-Silesian Region

150

ZK / Zlin Region

88

Magistrát města Karviná / Municipality of the City of Karviná

80

PASIVA / LIABILITIES

Náklady / Expenditure

2012-01-01 2012-12-31

Dodavatelé / Suppliers

141

99

Zaměstnanci, daně / Payroll, tax

371

0

Fondy / Funds

18

30

Dotace IFBC / Grant from the IFBC

0

Dohadné účty pasívní / Estimated accounts payable

125

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / Retained profit under approval 354

6
-16

Materiálové náklady / Material expenses

253

Energie / Energies

123

Opravy / Repairs

3

Cestovné / Travel expenses

153

Reprezentace / Representation

11

Služby / Services

842

Osobní náklady / Staff costs

5762

Ostatní náklady / Other expenses

58

Daň z příjmu / Income tax

0

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12. / Number of employees to 31 December

16

7 205

Průměrný evidenční počet přepočtený / Average registered number of full-time equivalent

12,8

NÁKLADY CELKEM / EXPENDITURE TOTAL

Nerozdělený zisk / Retained earnings

9

363

Jiné závazky /Other payables

0

2

Daň z příjmu / Income tax

16

0

Výdaje příštích období / Accrued expenses

5

0

PASIVA CELKEM / LIABILITIES TOTAL

1 039

484

Hospodařský výsledek / loss (in thousand CZK)

-16

Stav zaměstnanců v roce 2012 / Number of Employees in 2012

Kontakty
Modrý kříž v České republice o. s.

Poradna Karviná

Sídlo organizace:
Šadový 311
737 01 Český Těšín
IČ: 26641178

Pivovarská 15/9
733 01 Karviná - Fryštát
Tel: 595 172 346, 731 494 695
E-mail: karvina@modrykriz.org

Centrála organizace & Poradna Český Těšín

Poradna Ostrava

Viaduktova 8
737 01 Český Těšín
Tel: 595 534 521, 731 494 713
E-mail: tesin@modrykriz.org

Havlíčkovo nábřeží 687/21
702 00 Ostrava
Tel: 558 841 740, 733 535 487
E-mail: ostrava@modrykriz.org

Poradna Frýdek – Místek

Poradna Valašské Meziříčí

Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 595 534 445, 731 494 697
E-mail: frydek-mistek@modrykriz.org

Záhumení 783		
757 01 Valašské Meziříčí
Tel: 571 161 189, 733 734 352
E-mail: valmez@modrykriz.org		

Pomáhejte
s námi
Chcete být součástí našeho poslání?
Vidíte smysl v naší práci?
Podpořte nás!
Pokud naši práci vnímáte jako potřebnou, podpořte nás způsobem,
který Vám vyhovuje:


Jednorázový finanční příspěvek - Raiffeisenbank, číslo účtu:
1811431001/5500



Trvalý příkaz - Raiffeisenbank, číslo účtu: 1811431001/5500



Materiální pomoc, čas, znalosti, odborná služba, věcný dar

Máte-li nějaký nápad, námět, myšlenku, jak naši organizaci pomoci
rozvinout, neváhejte nás kontaktovat. Vaše nápady vítáme.

Děkujeme!

Poradna Vsetín
Dolní náměstí 339
755 01 Vsetín
Tel: 733 734 352
E-mail: vsetin@modrykriz.org

Modrý Kříž (MK) jsme se žádostí o spolupráci oslovili v roce 2012. Ve věznici se realizuje protialkoholní
léčba a odsouzení motivovaní k abstinenci na sobě chtějí pracovat i po propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody. PhDr. Kovalčíková a Mgr. Haasová s organizací MK seznámily nejprve členy terapeutického týmu, kteří s odsouzenými zařazenými do léčby pracují a následně provedly besedu
s odsouzenými. Tito si ji velmi chválili, jednak pro ně byla návštěva vítaným zpestřením jejich léčebného
programu, ale především se dověděli spoustu nových informací a někteří o spolupráci s MK reálně uvažují. Doufáme, že spolupráce bude podobně pokračovat i v následujících letech, za předání relevantních
informací odborníky z organizace mimo vězeňství zabývající se závislostmi jsme velmi vděčni.
Mgr. Lenka Kujevská, vychovatel-terapeut, Věznice Heřmanice

www.modrykriz.org

Je čas na změnu!
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