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Úvodní slovo

Rok 2013 byl významným mezníkem
v práci Modrého kříže v ČR. Po pěti
letech skončila finanční podpora
z Mezinárodního Modrého kříže (IFBC)
se sídlem v Bernu ve Švýcarsku. Cíle,
které jsme si stanovili v roce 2008, byly
splněny. Otevřeli jsme pět poraden ve
Frýdku-Místku, Českém Těšíně, Ostravě,
Valašském Meziříčí a Karviné, které jsou
nyní plně vytíženy. Jelikož vnímáme
nedostatek služeb pro mladistvé
uživatele alkoholu a jiných návykových
látek, je pro nás v dalším období důležitou
prioritou práce s touto cílovou skupinou
a intenzivní spolupráce s odbory měst
v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí. Do budoucna uvažujeme
otevřít pobytové zařízení pro děti
a mládež.
Touto cestou chci vyjádřit poděkování
za spolupráci s krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, městským
úřadům a magistrátům všech měst,
kde působí poradny Modrého kříže,
také odborníkům v oblasti psychiatrie,
adiktologie a odborné veřejnosti za
podporu a vstřícnost.
Mgr. Jan Czudek
ředitel

Kdo jsme

a co děláme

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.
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V roce 2013 jsme v rámci
poskytovaných sociálních služeb
pracovali s celkově 457 klienty během
3923 jednání.
V průběhu roku byl přijat nový
terapeut do Poradny Frýdek-Místek
a nová poradkyně do Poradny Ostrava.
Historicky první benefiční večer pro
Modrý kříž ve Valašském Meziříčí.
Aktivní účast na komunitních
plánováních měst.
Intenzivní propagace našich služeb
a prohloubení spolupráce s místními
zdravotnickými a sociálními
organizacemi a institucemi.
Pravidelná setkání šesti terapeutických
skupin pro osoby závislé na alkoholu,
jedné terapeutické skupiny pro
patologické hráče, a jedné
svépomocné skupiny pro osoby závislé
na alkoholu.

Poskytované
sociální služby

Modrý kříž v České republice je
nestátní
neziskovou
organizací,
která je motivována křesťanským
posláním nesení pomoci bližnímu
V každé z našich poraden poskytujeme
a je uskutečňována profesionálními
dvě řádně registrované sociální služby,
metodami práce.
a to Odborné sociální poradenství a Služby
Poslání a cíle
následné péče. Kromě registrovaných
Pomáháme lidem ohroženým závislostí sociálních
služeb
dále
zájemcům
na alkoholu, jiných návykových látkách nabízíme docházení do svépomocných
a hráčských aktivitách, jejich rodinným skupin, a pastorační péči pro osoby, které
příslušníkům a blízkým osobám. o službu projeví zájem.
Poskytováním našich služeb chceme
Odborné sociální poradenství
napomoci přímo závislým osobám či
jejich blízkým řešit sociální, psychické Posláním služby je poskytování poradenství
a zdravotní obtíže, do nichž se dostali a pomoci osobám starším 18 let, kteří se
vlivem nadměrného užívání alkoholu,
v důsledku užívání návykových látek.

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 Statistiky za rok 2013
Počet klientů Počet jednání
životní situace bez alkoholu, jiných Poradna
554
70
Ostrava
návykových látek, hazardní hry.
403
58
Karviná
V
neposlední
řadě,
klientům
346
61
Český Těšín
zprostředkováváme kontakt na veřejně
418
63
Frýdek-Místek
dostupné služby.
Valašské Meziříčí
Celkem:

57
309

377
2098

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, návykového chování.
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
Statistiky za rok 2013
zvládání běžných i náročných životních Poradna
Počet klientů Počet jednání
situací. Pomáháme klientovi najít
Ostrava
678
46
uplatnění na trhu práce a pracovní
Karviná
285
22
pozici si udržet, a rozvinout schopnost
Český Těšín
243
15
navazovat a budovat nové sociální
Frýdek-Místek
267
24
kontakty.
Valašské Meziříčí
41
352
Celkem:

148

1825

Projekt„Stabilizace a rozvoj sítě služeb následné
péče v Moravskoslezském kraji“
1. ledna 2013 byl zahájen projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je kvalitní poskytování služeb následné péče
v Moravskoslezském kraji, konkrétně ve městech Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek
a Český Těšín. Cílovou skupinou jsou osoby závislé na alkoholu a jiných návykových
látkách, které absolvovaly ústavní nebo jinou léčbu závislostí, nebo abstinují samy bez
odborné zdravotnické pomoci.
V roce 2013 jsme v rámci poskytování služby spolupracovali se 107 klienty na udržení
pozitivních změn v chování a životním stylu, ke kterým došlo v souvislosti s abstinencí,
s důrazem na komplexní sociální začlenění jedince, jeho návrat nebo udržení na trhu
práce. Bylo zajištěno řízení, koordinace a administrace projektových aktivit, pracovali

Poděkování

jsme na oslovení cílových skupin a na
vytvoření metodiky a obsahové náplně
programu JobKlub. V průběhu roku došlo Děkujeme
všem
donátorům
k zahájení programu JobKlub.
a podporovatelům za finanční a jinou
Program JobKlub je inovativní prvek podporu, díky které můžeme pomáhat.
v rámci poskytování dané služby. Spočívá Vaše podpora je pro práci Modrého kříže
v intenzivním zaměření se na návrat v České republice naprosto klíčová.
uživatelů, popř. jejich udržení na trhu Zejména děkujeme všem jednotlivcům
práce. Program JobKlub bude doplňovat dobrovolníkům, kteří nám pomáhají bez
nabídku činností služeb následné péče nároku na odměnu.
a jako socioterapeutická aktivita bude V neposlední řadě děkujeme všem
rovněž v souladu s charakteristikou služby. pracovníkům, kteří se na naší činnosti
JobKlub klientům nabízí možnost sdílení, podílejí aktivně a s plným nasazením, bez
učení se ze zkušeností ostatních, podporu nichž by Modrý kříž nebyl tím, čím je.
v situacích, které může zažít jen člověk
s podobným životním příběhem.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00167
Doba realizace projektu:
1.1. 2013 – 30.6. 2015

Projekt IFBC
V roce 2013 jsme posledním rokem
realizovali
projekt
financovaný
z Mezinárodního Modrého kříže (IFBC),
jehož hlavním cílem bylo v letech 2009
- 2013 vytvořit a stabilizovat síť služeb
poskytovaných naší organizací pro osoby
závislé na alkoholu, jiných návykových
látkách a hazardní hře, jejich rodiny a blízké
osoby v Moravskoslezském a Zlínském
kraji. Cíl projektu se podařilo naplnit,
v Moravskoslezském kraji poskytujeme
naše služby ve čtyřech poradnách
– Ostravě, Českém Těšíně, Frýdku-Místku
a Karviné, ve Zlínském kraji potom ve
Valašském Meziříčí.

Činnost Modrého kříže v České republice
v roce 2013 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)
TechSoup Česká republika
Nadace VIA
Student Agency

Projekt, který byl pro naši organizaci velice
významný, neboť hrál klíčovou roli v jejím
celkovém rozvoji, skončil k 31.12.2013.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
našim zahraničním partnerům za tuto
jedinečnou možnost a skvělou pětiletou
spolupráci.

Děkujeme!

Výsledovka k 31.12.2013
Náklady

Spotřebované nákupy

109 364

Energie

155 944

Opravy, revize

Výnosy
MPSV ČR

7 843

Cestovné

147 387

Reprezentace

Celkem:

475 000
2 056 414

Dary, úroky, kurz.zisk., VON

6 890 114

Pojištění, bankovní poplatky,ztráty

3 773 256

Dotace OPLZZ

927 549

Mzdové náklady

879 300

Dotace IFBC
Dotace ÚV a krajů

11 406

Služby

1 096 500

Dotace měst

143750,44

Celkem:

169 193

8 424 220

8 418 800
Hospodářský výsledek
Daň z příjmu

5 420
0

Hospodářský výsledek

5 420

Rozvaha k 31.12.2013
Aktiva

k 31.12.2012 k 31.12.2013 Pasiva

k 31.12.2012 k 31.12.2013

DHM do 40.000,-Kč

782 534

784 860

Dodavatelé

98 631

Oprávky k DHM

-782 534

-784 860

Zaměstnaci, odvody, daně

-7 500

-2 660

13 736

9 723

0

478 222

388 465

683 483

8 205

44 200

3 922

5 342

70 110

68 625

Dary,fondy

30 197

37 447

0

7 980

-16 155

5 420

476 233

755 153

Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk

362 856

346 701

0

-156 702

476 233

755 153

Pokladny
Účty v bankách
Odběratelé
Jiné pohledávky
Ceniny

Celkem:

Dotace IFBC / OPLZZ
Dohadné účty pasívní, jiné
závazky

Výnosy příštích období

Celkem:

Kontaktní informace
Modrý kříž v České republice

Poradna Karviná

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

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

Poradna Český Těšín

Poradna Ostrava

Viaduktová 8
737 01 Český Těšín
Tel: 731 494 713
E-mail: tesin@modrykriz.org

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

Poradna Frýdek – Místek

Poradna Valašské Meziříčí

Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 724 087 221
E-mail: frydek-mistek@modrykriz.org

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

22 526

