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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení přátelé a příznivci Modrého kříže,

dovolte mi jménem organizace a celého kolektivu 
našich pracovníků poděkovat vám za vaši přízeň 
v roce 2018. Chtěla bych také poděkovat za 
spolupráci všem institucím a organizacím, se 
kterými se při naší práci potkáváme a všem 
donátorům, kteří nás v naší činnosti podporují.

V uplynulém roce oslavil Modrý kříž 15 let působení 
v Moravskoslezském kraji a díky 7 poskytovaným 
sociálním službám jsme v loňském roce poskytli 
odbornou pomoc celkem 722 lidem, kterým 
užívání návykových látek nebo hraní hazardních 
her nějakým způsobem zkomplikovalo jejich 
životní situaci.

Z pohledu metodika organizace jsem ráda za to, 
že naše služby poskytujeme v řádné kvalitě, což 
potvrzuje i Inspekce kvality sociálních služeb, 
kterou jsme v roce 2018 absolvovali se ztrátou 
pouhého jednoho bodu. Rovněž mě těší, že všichni 
naši pracovníci se neustále průběžně vzdělávají 
v adiktologii a v poradenské a terapeutické 
práci. Kromě kvality poskytování sociální služby 
samotné tak neustále zvyšují celkovou odbornost 
organizace.

Úvodní slovo

Kdo jsme a co děláme

Poslání a cíle organizace

Služby a projekty

Jde nás vidět

Novinky z Modrého kříže

Hospodaření  

Poděkování 

OBSAH:

3
5

9
10

16 
17 

18 
19

I v dalším roce chceme pokračovat ve své práci 
stejným způsobem, se stejnou pečlivostí a vírou 
v její pozitivní dopady. Neboť změna, byť jednoho 
jediného života k lepšímu, za to stojí. A co potom, 
když je jich několikasetnásobně více.

Gene Brewer řekl: „Drogovou závislostí bude 
lidská společnost trpět pořád, pokud život bez 
drog nezačne být pro všechny, koho se to týká, 
přitažlivější.“

Pojďme tedy společně hledat onu přitažlivost 
i v roce 2019.

Mgr. Jana Kupková, adiktolog, metodik
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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.
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Centrála
Ředitel: Mgr. Jan Czudek
Metodik: Mgr. Jana Kupková
Ekonom: Gabriela Karolová
Administrativní pracovník: Ester Vacková
Sídlo organizace
Šadový 311
737 01 Český Těšín
IČ: 26641178
Č.účtu: 2300417704/2010

Sociální pracovník::  Simona Závodská DiS., Mgr. Jana Kupková
Terapeut:  Mgr. Eva Böhm
Viaduktová 8, 737 01 Český Těšín 
Tel: 731 494 713
E-mail: tesin@modrykriz.org

Sociální pracovník: Bc. Magdaléna Pernicová, Jitka Bílková DiS
Terapeut: Mgr. Hana Horklová
Karola Śliwky 149, 733 01 Karviná- Fryštát
Tel: 731 494 695
E-mail: karvina@modrykriz.org

Poradna Český Těšín

Poradna Karviná
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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 nezávislému životu. 

Sociální pracovník: Bc. Monika Červenková 
Terapeut: Mgr. Barbora Macurová, Mgr. Magdaléna Štefaníková
Malý Koloredov  811, 738 01 Frýdek – Místek
Tel: 724 087 221
E-mail: frydek-mistek@modrykriz.org

Poradna Frýdek-Místek

Sociální pracovník: PhDr. Monika Kovalčíková
Terapeuti: Mgr. Kateřina Haasová, Mgr. Matouš Bilík
Havlíčkovo nábřeží 687/21
702 00 Ostrava
Tel: 733 535 487
E-mail: ostrava@modrykriz.org

Poradna Ostrava
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Ostrava   150

Karviná   129

Český Těšín   112

Frýdek-Místek   142

Pocty klientu 

Posláním služby je poskytování poradenství a socioterapeutických 
činností osobám starším 15   let, které se vlivem nadměrného užívání 
alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních 
her, dostaly 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, které jsou zasaženy 
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.
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SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉCE
Posláním služby následné péče 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.

Pocty klientu 

Ostrava   69
Karviná   42

Český Těšín   15

Frýdek-Místek   63

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 nebo udržení práce a rozvíjení schopností 
navazovat a budovat nové sociální kontakty.
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Program „Zkus to s námi“
Program „Zkus to s námi“ byl realizován od dubna 
2018 do konce listopadu 2018. 
Obsah programu i podmínky spolupráce byly zachovány 
stejné jako v roce 2017, vzhledem k tomu, že se v loňském 
roce osvědčily.
V období duben – listopad 2018 byla uzavřena smlouva 
s celkem 11 klienty, 5 z nich dokončilo program v plném 
rozsahu. Průměrný věk klientů programu byl 14,6 let, 
přičemž věkové rozpětí se pohybovalo mezi 12 a 17 lety. 
Poměr chlapců a dívek byl 5:6. Důvodem pro umístění 
klientů do programu bylo nejčastěji experimentování 
s alkoholem a marihuanou, u dvou experimentování 
s  pervitinem, u jedné klientky závislost na pervitinu, 
u  jedné klientky zneužívání návykových psychofarmak. 

S klienty, kteří program řádně ukončili, bylo 
realizováno 8 - 10 setkání. Počet setkání u jednotlivých 
klientů se odvíjel od efektivnosti spolupráce, jejich 
zájmu o intenzivnější práci na některých tématech a také 
v souvislosti se zapojením rodinných příslušníků. Dvěma 
klientkám bylo, vzhledem k jejich situaci a hlubším 
problémům, doporučeno pokračovat ve spolupráci s naší 
poradnou i po ukončení jejich docházení do Programu, 
s čímž obě souhlasily.
 

Barbora Macurová
Poradce

Program byl finančně podpořen městem Frýdek-Místek.
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Doba si žádá změny a také my, v Modrém kříži, chceme 
moderním způsobem sdělovat spolupracujícím 
organizacím, institucím a jednotlivcům, co je v naší 
organizaci nového. Po delší diskuzi jsme se rozhodli 
přiblížit aktuální dění prostřednictvím pravidelně 
vydávaného newsletteru. V červenci 2018 vyšel historicky 
první newsletter Modrého kříže. Na začátku jsme takto 
chtěli naše podporovatele informovat hlavně o činnosti 
a aktivitách, které realizujeme. Posléze jsme si uvědomili, 
že newsletter může být způsobem, jak šířit mezi širokou 
veřejnost i odborné články na aktuální témata.

PROPAGACNÍ VIDEO
NOVINKY Z MODRÉHO KRÍŽE

Modrý kříž je vidět!
Proč tu jsme, komu pomáháme a má to vše vůbec smysl?  
Odpovědi můžete shlédnout v novém propagačním 
videu Modrého kříže v České republice, které spatřilo 
světlo světa v listopadu 2018.  Velké díky patří klientům 
našich poraden, kteří ve videu sdíleli svou životní 
zkušenost a také Michalu Zvonaři, za vytvoření videa 
a za jeho ochotu.
Chceme, aby problémy týkající se závislostí 
nezůstávaly tabu, a aby lidé s důvěrou 
vyhledali pomoc včas.

Jakub: Do Modrého kříže jsem přišel se závislostí na alkoholu. 
Co se od té doby změnilo? Začal jsem si život konečně 
vybarvovat, naučil jsem se zvládat těžké životní situace 
bez kapky mého jedu, stal jsem se silným.

Roman: Než jsem přišel, byl můj život docela 
mlhavý, jako život každého alkoholika. Tohle 
prakticky nebyl život, to byla cesta do pekel. 
S  pomocí Modrého kříže šest let abstinuji, tady 
není nic co dodat.

Ivana: Kdybych nevyhledala pomoc, přestala bych fungovat 
nejen jako manželka, ale hlavně jako matka. Díky Modrému 
kříži jsem si začala vážit více sama sebe a dcera si ke mně 
našla zpátky cestu.

Newsletter byl vytvořen jako interaktivní elektronický 
čtvrtletník, který je poslán přes online nástroj 
Mailchimp. Díky této platformě se čtenáři e-mailu 
můžou jednoduchým způsobem podívat na články, 
videa a reportáže a to vše mohou dále sdílet. Na tvorbě 
newsletteru se podílí čtyřčlenný tým redakční rady, který 
je odhodlán pokračovat v započaté práci také v roce 2019.
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Srdečně děkujeme všem donátorům, sponzorům 
a podporovatelům za finanční a jinou podporu, díky které 
můžeme pomáhat. Vaše podpora je pro práci Modrého 
kříže v České republice naprosto klíčová. Chtěli bychom 
rovněž poděkovat všem jednotlivcům a dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají bez nároku na odměnu. 
Rádi bychom touto formou poděkovali celému týmu 
pracovníků, kteří se na společné práci podílejí aktivně 
a s plným nasazením, lidem, kteří vědí, že jejich práce má 
smysl, bez nichž by Modrý kříž nebyl tím, čím je.

Moravskoslezský kraj
Statutární město Karviná
Statutární město Ostrava
Město Český Těšín
Statutární Město Frýdek-Místek
Město Frenštát pod Radhoštěm

PODEKOVÁNÍ
Činnost Modrého kříže v České republice 
v roce 2018 podpořili:

HOSPODARENÍ

Spotřebované nákupy 207 186
Energie 138 007
Opravy 27 937
Cestovné 45 444
Repré 1 584
Služby 443 755
Mzdové náklady 6 752 895
Pojištění, bankovní poplatky,ztráty 48 398
Celkem 7 665 206

DHaNM do 40.000,-Kč 737 184 853 411
Opravky k DHaNM -737 184 -853 411
Pokladny 16 854 12 708
Účty v bankách 1 111 111 1 036 280
Odběratelé 0 4 217
Jiné pohledávky 84 209 94 000
Náklady a příjmy příštích období 13 093 13 253
  
Celkem 1 225 267 1 160 457

MSK (ze stát.rozpočtu) 4 795 000
MSK 459 000
Dotace měst 1 624 000
Dotace IP 713 692
Dary 73 512
kurz.zisk 2
Celkem 7 665 206

Dodavatelé 8 505 9 522
Zaměstnaci, odvody, daně 674 402 585 056
Dotace IP 24 788 21 096
Dohadné účty pasívní, jiné závazky 74 200 78 800
Dary, fondy 45 285 64 896
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0
Nerozdělený zisk 398 087 398 087
Výdaje příštích období 0 3 000
Celkem 1 225 267 1 160 457

Náklady

Výnosy

Aktiva

Pasiva

k 31.12.2017 k 31.12.2018

k 31.12.2017 k 31.12.2018

Výsledovka  k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018

Daň z příjmu 0

Hospodářský výsledek 0

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12. 15
Průměrný evidenční počet přepočtený-na úvazky 13,3

0
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