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dovolte mi, abych vám jménem vedení Modrého
kříže, a také za celý kolektiv spolupracovníků,
poděkoval za spolupráci a přízeň v roce 2016.
Modrý kříž v České republice v minulém roce
zahájil další desetiletí na trhu poskytovatelů
sociálních služeb. Jsme neziskovou organizací,
která jako jedna z mála v Moravskoslezském kraji
poskytuje komplexní odbornou pomoc lidem
v oblasti závislosti.
Říká se, že dobré zboží se chválí samo a u nás to
platí dvojnásob. Ti, kteří prošli peklem závislosti,
nešetří slovem díků za pomoc a podporu při
zvládnutí nelehkého období svého života. Chci
vyjádřit svým kolegyním a kolegům poděkování za
pečlivý přístup a osobní nasazení pro naše klienty,
kteří díky nelehkým životním okolnostem propadli
alkoholu, drogám nebo hazardu.

Žijeme v české společnosti, která se vyznačuje
vysokou tolerancí k užívání alkoholu, aniž by si
uvědomovala jaké dopady může mít nadměrné
pití na plnohodnotný život jednotlivců i celých
rodin. Dveře našich poraden máme otevřené pro
všechny potřebné, kteří se s problémem závislosti
ve svém životě setkávají a chtějí jej řešit.
Závislost totiž ničí celou rodinu, nejvíce trpí děti...

Jan Czudek,
ředitel

KDO JSME?
Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace
poskytující bezplatné ambulantní sociální služby prostřednictvím
poraden umístěných ve čtyřech městech Moravskoslezského
kraje (Český Těšín, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek).
Každá z poraden poskytuje dvě registrované sociální služby, a to
Odborné sociální poradenství a Služby následné péče. Kromě
registrovaných sociálních služeb mohou klienti využívat také
svépomocné skupiny a pastorační péči.

POSLÁNÍ A CÍLE
Posláním organizace je pomáhat lidem ohroženým
závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách
a hráčských aktivitách, stejně jako jejich rodinným
příslušníkům a blízkým osobám.
Naším hlavním cílem je poskytování kvalitních
odborných služeb, které klientům pomáhají řešit
sociální, psychické a zdravotní potíže, do nichž se
dostali v důsledku užívání návykových látek a které
zároveň podporují změnu jejich životní situace
a návrat k ne-závislému životu.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Posláním
služby
je
poskytování
poradenství
a socioterapeutických činností osobám starším 15-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, kteří jsou
zasaženi závislostí někoho v jejich okolí.
Hlavním cílem služby je zvyšovat informovanost klientů
o problematice závislosti, možnostech pomoci a řešení jejich
životní situace. Mezi další cíle patří zvyšování sebedůvěry,
stabilizace psychického stavu, rozvoj schopností a dovedností
klientů zvládat běžné i náročné životní situace.

Centrála

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉCE
Posláním služby následné péče je pomoci klientům starším
18 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislostí
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.
Hlavním cílem služby je pomoci klientům předcházet
návratu k závislostnímu chování prostřednictvím zvýšení
jejich sebepodpory, posílení sociálních dovedností
a schopností zvládat běžné i náročné životní situace.
K dalším cílům patří podpora při hledání a/nebo udržení
práce, a rozvíjení schopností navazovat a budovat nové
sociální kontakty.
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Poradna Karviná

Poradna Frýdek Místek

Vedoucí poradny: Mgr. Filip Švehelka
Terapeut: Mgr. Magdaléna Štefaníková
Terapeut: Mgr. Hana Horklová
Terapeut: Mgr. Darina Blokšová
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Se vstupem do roku 2016 jsme se stabilně zabydleli v nových
prostorách na ulici Karola Śliwky. Tato změna nám přinesla více
prostoru pro práci s klienty. Získali jsme navíc místnost, kterou
využíváme jak pro individuální sezení, tak i pro setkávání
terapeutických skupin – Alkohol a Gambler.
Kromě přímé práce s uživateli návykových látek
či patologickými hráči jsme se věnovali také poradenství
a terapii pro rodinné příslušníky a osoby blízké, či spolupráci
se specifickou cílovou skupinou mladistvých. Aktivně jsme
rozvíjeli a prohlubovali spolupráci s institucemi a organizacemi
působícími na území města Karviná a v okolí, jako např. PMS,
OSPOD, MP, Slezská diakonie, Sociální služby města Karviná,
psychiatři apod., a to s cílem propojit poskytované služby tak,
aby byly klienty využívány co možná nejefektivněji a usnadnily
jim tak návrat do běžného nezávislého života. S ohledem na
zájem klientů a potřebnost služby jsme také rozšířili pracovní
tým o dalšího pracovníka.

V průběhu roku jsme jako i v minulých letech udržovali
spolupráci s ostatními organizacemi a institucemi
působícími ve městě i okolí. Také se prohlubovala spolupráce
s organizacemi zabývajícími se mladistvými - za finanční
podpory města Frýdek-Místek vznikla letáková kampaň přímo
pro potřeby těchto subjektů.

Poradna Frýdek-Místek v roce 2016 zaznamenala celkový
nárůst klientů a to i vzhledem k práci s mladistvými a jejich
rodinnými příslušníky. Výjimkou nejsou ani kombinace typů
závislostí. O naše odborné služby je největší zájem z řad
samotných uživatelů a rovněž vnímáme velkou potřebu
rodinných příslušníků o poradenství a podporu v jejich
nelehké situaci.
Od července 2016 došlo ke změnám v týmu poradny. Pracovní
tým tvoří zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním v oblasti
sociální a psychologické, dvě pracovnice mají ukončený
dlouholetý psychoterapeutický výcvik a díky tomu můžeme
lépe reagovat na potřeby klientů jak v poradenství, tak
v terapii. Jeden z pracovníků poradny se specializuje na práci
s mladistvými. Došlo také k úpravě prostor poradny s cílem
více oddělit zázemí pracovníků a terapeutických místností pro
klienty.
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Vedoucí poradny: Bc. Michal Zvonař
Terapeut: Mgr. Eva Böhm
Viaduktova 8, 737 01 Český Těšín
Tel: 731 494 713
E-mail: tesin@modrykriz.org

Vedoucí poradny: PhDr. Monika Kovalčíková
Terapeuti: Mgr. Kateřina Haasová, Martina Štalmachová M.S.
Havlíčkovo nábřeží 687/21
702 00 Ostrava
Tel: 733 535 487
E-mail: ostrava@modrykriz.org

Poradna v Českém Těšíně je po šesti letech své existence
stabilní součástí sítě poskytovatelů sociálních služeb na území
města. Po celý rok jsme aktivně spolupracovali s ostatními
místními organizacemi, lékaři i institucemi státní správy
a samosprávy. Počet našich klientů v roce 2016 opět narostl.
Klienti využívali jak individuálního poradenství, tak skupinové
terapie. Kromě lidí, kteří se sami potýkají s problémem
závislostí nebo nadměrným užíváním alkoholu, jiných drog
nebo s hazardem, se na nás čím dál častěji obracejí rovněž
jejich příbuzní a blízké osoby.
Významným okamžikem v roce 2016 pro nás byla inspekce
sociálních služeb z MPSV na Služby následné péče, která nás
navštívila v březnu a dopadla velmi dobře, bez ztráty jediného
bodu.

V roce 2016 měla Poradna Ostrava své první půlkulaté výročí
= 5 let své existence. Za tým pracovníků Poradny Ostrava
mohu konstatovat, že za dobu své dosavadní působnosti
si Modrý kříž v Ostravě vytvořil své místo mezi dalšími tzv.
drogovými službami v rámci města Ostrava. Zapojil se aktivně
do komunitního plánování sociálních služeb, zabydlel se
v prostorách na Havlíčkově nábřeží 687/21 v Moravské Ostravě
a hlavně si našel a nachází stále nové zájemce o poskytované
sociální služby a nové jedinečné klienty.
Rok 2016 s sebou přinesl pro naši Poradnu jednu velkou
personální změnu. Po 2,5 letech z našeho týmu odešla,
aby si plnila své rodičovské povinnosti, kolegyně Martina
Štalmachová a na její místo nastoupil v červenci kolega
Matouš Bilík. Došlo tedy k zásadnímu přerodu týmu, který je
nyní obohacen i o mužský prvek.

OSP 160
SNP 66

ROK V CÍSLECH
Výsledovka k 31.12.2016
Náklady

Rozvaha k 31.12.2016
Aktiva

Spotřebované nákupy
Energie
Opravy, revize
Cestovné
Repré
Služby
Mzdové náklady
Pojištění, bankovní poplatky,ztráty

126 931
125 349
2 299
69 654
1 493
449 799
5 119 688
42 168

DHaNM do 40.000,-Kč
Opravky k DHaNM
Pokladny
Účty v bankách
Odběratelé
Jiné pohledávky
Náklady a příjmy příštích období

Celkem

5 937 381

Celkem

Výnosy
MSK (ze stát.rozpočtu)
Dotace měst
Dotace RV
Dary

4 085 000
1 227 000
430 000
37 176

Celkem

5 779 176

Hospodářský výsledek
Daň z příjmu

-158 205
0

Hospodářský výsledek

-158 205

k 31.12.2015
679 093
-679 093
14 387
955 478
0
54 472
12 328

1 036 665

k 31.12.2016
730 601
-730 601
25 179
793 585
3 017
70 970
10 537

903 288

Pasiva
k 31.12.2015
Dodavatelé
14 036
Zaměstnaci, odvody, daně
389 689
Dotace IFBC / OPLZZ / IP
0
Dohadné účty pasívní, jiné závazky
47 740
Dary,fondy
28 908
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk
352 120
Výnosy příštích období		

k 31.12.2016
4 510
432 996
0
67 695
0
0
0
556 292

Celkem

1 061 493
-158 205

832 492

evidenční počet zaměstnanců k 31.12.
průměrný evidenční počet přepočtený-na úvazky

16
12,5

PRÍBEH KLIENTA

„…nic není samozřejmost, zkusil jsem dost, už bych
chtěl jít konečně tou správnou cestou”

Ahoj, jmenuji se Tonda a píšu Vám o tom, jak člověk může
dopadnout, když propadne hracím automatům. Tento
dopis jsem dlouho odkládal, ani už jsem jej nechtěl psát.
Radši už bych na všechno zapomněl a šel dál, ale bude
lepší, když si vzpomenu na to peklo, které jsem si sám
způsobil.
Když se začaly do hospod zavádět hrací automaty, tak
jsem do nich čas od času hodil pár korun, byla to tehdy
ale spíš sranda, nikdo ještě moc nevěděl, co to znamená
gamblerství. Nebo alespoň já jsem to nevěděl.
Při dovršení 21 let jsem začal pracovat na šachtě jako
horník a vydělal jsem si tehdy celkem dost peněz. A tím
to začalo. Začal jsem hrát, a to ve velkém. Prohrával jsem
výplaty a postupně se měnil. Vždy jsem byl usměvavý
člověk, byla se mnou zábava. Možná, že kdybych nehrál,
mohl bych teď být ženatý a mít svou rodinu. Můžu ale
poděkovat gamblerství za to, že jsem dosud sám, bez
rodiny a přátel. To, co jsem sám sobě provedl, si nikdy
neodpustím. A ani nechci odpustit.

Přátelé nechápou, co jsem provedl a blízká rodina mě úplně
zavrhla. Možná, že je to takhle správně. Jak se říká- každému
podle zásluh. Nemohl jsem se jim ani podívat do očí a všechno
jim vysvětlit, když ani já sám nevím, proč jsem to dělal. Chodil
jsem hrát, když jsem se napil. A stálo to za to. Jednou bych se
s nimi chtěl sejít a vysvětlit, kdo ví, uvidím.
Když žili moji rodiče, tak mě podporovali. Stavěli jsme domek,
všechno bylo fajn. Do té doby než se stala hrozná věc a náhle mi
o Vánocích zemřela maminka. Už v té době měl otec rakovinu
a zemřel půl roku po ní. Své rodiče jsem měl, a stále pořád
mám, velmi rád. Byli to andělé, kteří mi dali první i poslední.
Pořád mě prosili, abych nehrál. Říkali, že skončím špatně. Já to
ale nebral vážně a teď toho lituji.
Když jsem začal dědit majetek po rodičích, musel jsem kvůli
svým finančním nákladům prodat dům. Dodnes toho lituji.
Koupil jsem si ale byt, auto, zaplatil hypotéku a bylo to „fajn“.
Jednou jsem ale zašel do herny a znovu to začalo. Během
půl roku jsem přišel o všechno a musel jsem vyhlásit osobní
bankrot. Ale do té doby…Žít tak, jak jsem žil já, to bych nikomu

nepřál. Spal jsem na zemi v garsonce o velikosti 30m2, jedl
chleba a zapíjel ho mlíkem. A to byl ještě luxus, někdy jsem
totiž neměl ani to. Výplata už mi nestačila ani na půjčky, ani na
nájem, takže jsem si půjčoval od různých společností, abych
mohl zaplatit alespoň nájem a neskončil na ulici. Neustálé
běhání po zastavárnách, shánění peněz… Byl už jsem lidem
pro smích, nic pěkného.
V současné době žiji na ubytovně, odstěhoval jsem se z kraje
a nastoupil jsem do nové práce. Vydělávám teď dost peněz,
takže si chci projít insolvencí a žít slušně. Mám nové přátele,
mám taky postel, stůl i spotřebiče…. Nechci nikomu lhát,
jednou bych chtěl přátelům říct, co jsem provedl. A doufám,
že někdy i své ženě, jestli ji budu mít. Bojím se, že zase zůstanu
sám. Zatím je to moje tajemství. Teprve teď si vážím věcí
a otáčím každou korunu, protože nic není samozřejmost
a o vše můžeme přijít během mrknutí oka. I to, že jsme na
tomto světě, není samozřejmostí. Já už si zkusil dost a teď bych
chtěl konečně jít tou správnou cestou.
Chci poděkovat paní Haně Horklové z Modrého kříže v Karviné,
že promlouvala s mou duší a konečně mi pomohla. Děkuji,
paní Horklová...

ZÁVISLOST NIČÍ CELOU RODINU,

NEJVÍCE TRPÍ DĚTI.
Věděli jste, že...
České republice je až 700 000 lidí
 vzávislých
na alkoholu?

 každý čtrnáctý případ rakoviny v Evropské

 přibližně každé osmé úmrtí ve věkové

 spotřeba v České republice činí 13 litrů

skupině od 15-64 let jde na vrub alkoholu?

 alkohol způsobuje cca 250 různých chorob
a onemocnění?

unii je způsobený alkoholem?

čistého alkoholu na osobu za rok, což je
dvakrát více než průměrná celosvětová
spotřeba? Muži spotřebují 18,6 litrů
čistého alkoholu ročně, ženy 7,8 litrů?

Pomáháme celým rodinám i jednotlivcům vypořádat se s problémem
závislosti a dáváme jim naději na lepší život.

PODEKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem sponzorům a podporovatelům
za finanční a jinou podporu, díky které můžeme pomáhat.
Vážíme si rovněž všech jednotlivců a dobrovolníků, kteří
nám pomáhají bez nároku na odměnu. Rádi bychom také
touto formou poděkovali celému týmu pracovníků, kteří se
na společné práci podílejí s plným nasazením, lidé, kteří vědí,
že jejich práce má smysl, bez nichž by Modrý kříž nebyl tím,
čím je.

Činnost Modrého kříže v České republice
v roce 2016 podpořili:

Úřad vlády ČR
Moravskoslezský kraj
Statutární město Karviná
Statutární město Ostrava
Město Český Těšín
Město Frýdek-Místek
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Michal Kochaniewicz

