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Vážení přátelé a příznivci Modrého kříže,
dovolte mi jménem výboru a kolektivu spolupra-
covníků poděkovat Vám za přízeň v roce 2019 
a spolupráci. 

Naše poradny jsou otevřené pro všechny, kteří 
potřebují odbornou pomoc v oblasti závislostí, ale 
také lidskou pomoc a povzbuzení při překonávání 
nelehkých životních situací spojených se závislo-
stí svých blízkých a přátel.

Modrý kříž je jednou z organizací v Moravskosle-
zském kraji, která má své nezastupitelné místo 
mezi poskytovateli sociálních služeb v oblasti 
závislostí na alkoholu, drogách a gamblerství. 
Jsme nesmírně rádi, že odborná veřejnost a také 

naši klienti doporučují naše služby a vnímají 
jejich potřebnost.

Naše služby, registrované podle zákona o sociál-
ních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, 
poskytujeme bezplatně, na základě dobrovolno-
sti, individuálního přístupu a dodržování mlčenli-
vosti a anonymity.

Naše pracovní týmy jsou připraveny ve čtyřech 
poradnách  Moravskoslezského kraje poskyt-
nout odbornou pomoc Vám, rodinným 
příslušníkům a také blízkým osobám 
v Ostravě, Karviné, Frýdku-
-Místku a Českém Těšíně. 
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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,. do března
Bc.Klára Valová DiS., do května
Bc.Ivana Tesařová., Mgr. Jana Kupková, 
Terapeut:  Mgr. Eva Böhm
Viaduktová 8, 737 01 Český Těšín 
Tel: 731 494 713
E-mail: tesin@modrykriz.org

Sociální pracovník: Jitka Bílková DiS., Zuzana Vilčková 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

6 7



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. 

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: Bc. Lenka Horkelová Novotná 
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   148

Karviná   133

Český Těšín   111
Frýdek-Místek   135

Počty klientů 
Posláním služby je poskytování poradenství a  socioterapeutic-

kých činností osobám starším 15 let, které se vlivem nadměr-
ného 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 zvyšo-

vání sebedůvěry, stabilizace psychického 
stavu, rozvoj schopností a dovedností 

klientů zvládat běžné i náročné 
životní situace. 
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SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
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.

Ostrava   65

Karviná   46

Český Těšín   18

Frýdek-Místek   61
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. 

Počty klientů 
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Program „Zkus to s námi“
Program Zkus to s námi určený pro klienty kurátorů pro 

mládež byl realizován od dubna 2019 do listopadu 2019. 
Obsah programu i podmínky spolupráce byly zachovány 

stejné jako v předchozích letech, vzhledem k tomu, že se 
takto podle zpětné vazby kurátorů i klientů osvědčily. 

 
    V letošním roce jsme spolupracovali s devíti klienty a jejich 

rodiči. Průměrný věk klientů byl 15,7 let, přičemž věkové 
rozpětí se pohybovalo mezi 13 a 17 lety. Poměr chlapců a dívek 

byl 5:4. S každým klientem, který program dokončil, proběhlo 
8-10 individuálních setkání nebo rodinných konzultací. 

Důvodem pro umístění klientů do programu bylo letos 
nejčastěji experimentování s alkoholem, pervitinem a dalšími 

nelegálními návykovými látkami, dále pak zneužívání farmak 
v  souvislosti s psychickými problémy. Oproti minulému 

roku se méně objevil problém se zneužíváním marihuany, 
u některých klientů se jednalo o kombinaci užívání několika 

návykových látek. Dalšími indikacemi pro zařazení klientů 
do programu pak byly konflikty s rodiči nebo váznoucí 

komunikace v  rodině, útěky z domova, výchovné problémy 
a problematické chování ve škole, prospěchové problémy 

a  absence v rámci studia, zmatek ve vztahu k sobě, 
nejasné představy o budoucnosti, problematické zvládání 

negativních emocí, vysoká míra ovlivnitelnosti, impulzivita a 
sklony k agresi, u jednoho klienta sebevražedný pokus, u čtyř 

klientů trestná činnost. Cílem programu je nalezení možností 

pro změnu v chování klienta a změna jeho 
postoje k rizikovým aktivitám, jeho podpora 

v přejímání zodpovědnosti za svůj život a své 
místo ve společnosti. 

Dále práce na zlepšení a rozvoji vztahů v rodině, 
ve škole nebo vrstevnické skupině a podpora 

klienta při hledání alternativ pro jeho dosavadní 
život, smysluplnějších možností trávení volného 

času a zdrojů seberealizace.
 

      S některými klienty se během programu navázala 
natolik dobrá spolupráce, že se rozhodli pokračovat 

v docházení i po jeho skončení.        
        Oproti předchozím rokům se letos podařilo do 

spolupráce více zapojit rodiče klientů, což se ukazuje 
jako velmi přínosné. 

Barbora Macurová
Poradce
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ZPĚTNÁ VAZBA KLIENTŮ PROGRAMU  
ZKUS TO S NÁMI 2019

 
"Očekával jsem, že mi program řekne více informací 
o alkoholu a podobně. Chtěl jsem, ať si uvědomím 

věci spojené s návykovými látkami."
 
"Původně jsem si myslela, že si odnesu poučení 
o alkoholu a o tom incidentu, kvůli kterému jsem 

přišla. Nakonec měl ale pro mě program určitě 
význam ohledně všeho a nejen v alkoholu."

"Změnil jsem svůj postoj k alkoholu a návykovým 
látkám, které mají velký vliv."

" Nepiji alkohol ani neužívám jiné látky."

"Asi trochu přístup sama k sobě a tak."

Co jste od programu očekávali?

Co se vám podařilo změnit na základě účasti v programu?

Jak hodnotíte program? 

Co vám v programu chybělo?

"Program hodnotím velmi dobře, pomůže člověku 
uvědomit si své priority."

"Dostal jsem příklady ze zkušeností druhých, 
abych si vzal ponaučení a změnil svůj přístup."

"Odnesl jsem si, proč nemám pít alkohol a čím 
ho můžu nahradit."

"Dostal jsem důležité rady."

"Program byl srozumitelný a někdy během po-
vídání i zábavný."

"Pomohl mi se vším a nic mi nechybělo."

Program byl finančně podpořen 
městem Frýdek-Místek.
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POLOŽILI JSME OTÁZKY  NEJDÉLE PRACUJÍCÍM LIDEM V MODRÉM KŘÍŽI
Co se za tu dobu v Modrém kříži změnilo?
   Co tě motivuje a inspiruje v práci v MK ?

Mgr. Jan Czudek

1. V listopadu 2008, jsme se dozvěděli o finanční podpoře z Nor-
ského Modrého kříže, měli jsme vize o profesionální organizaci 
působící v oblasti závislostí v České republice. Teď tou organi-
zací jsme a jsem na to hrdý.

2. Díky práci v MK jsem poznal úžasné lidi nejen 
v České republice a mohu vést skvělý 
kolektiv pracovníků.

Bc. Monika Červenková DiS.,

1. Vzdělávání pracovníků a doba praxe 
přispěly k profesionalitě MK.

2. Motivuje mne, že naše práce je 
každodenní výzva, každý klient je je-
dinečný a práce v rámci závislostí tak 
náročná a neustále se vyvíjející, že 
každý i sebemenší úspěch je odměnou 
za vykonanou práci.

Mgr. Jana Kupková

1. Modrý kříž začínal jako první organi-
zace v kraji, která primárně pracovala s 
lidmi s problémem alkoholové závislo-
sti. Tak trochu jsme začínali na zelené 
louce a v této oblasti vidím velký 
posun, který bych jednoduše pojmeno-
vala “odbornost”.

2. Změny v životech klientů, radost 
z práce u kolegů.
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Během 
u p l y n u -

lých několika let 
jsem párkrát okusil 

kratom, nejdřív mě nezau-
jal, téměř nic jsem necítil. Zřejmě 

ho bylo málo a taky jsem u toho míval 
už něco upito. Před dvěma roky jsem si ze 

zvědavosti pořídil více vzorků, zaexperimentoval 
s množstvím a druhy a nahlédl, oč kráčí. Docela fajn 
bylina. Od té doby jsem si občas dal, příležitostně, 
většinou s kamarády.
Minulý podzim bylo kapánek hektičtější období, nata-
hoval jsem dny co jak nejvíc, na spánek se moc nedo-
stávalo. Zjistil jsem, že trocha kratomu po dvou třech 
hodinách spánku ještě v kombinaci s bezvodým kofe-
inem to elegantně vyřeší, lze vydržet několik dní i jen 
s  takovýmto chvilkovým pospáváním, práce i vše ostat-
ní jde líp od ruky, elán nechybí, navíc člověk je příjemně 
uvolněný, specializovanější - prostě nálada je celkově 

tak dva týdny jsem se necítil 
ve své kůži. Po necelých dvou 

měsících pak padlo mé předsevzetí 
a začal jsem opět kratomovat. Všechno 

zas šlo o tolik lépe, hlavně ty šichty. Někdy 
po dalších dvou měsících jsem si chtěl dát opět 

pauzu, ale ouha - dalšího dne mi začalo téct z nosu, 
průjem a následovala bolest a únava. Namíchal jsem, 
rýma ustala. Nenamíchal, zítra nudle u nosu. Hrozné 
překvapení. Okamžitě přestanu! Jenže to je dost kom-
plikované, když je potřeba fungovat.
Budu si dávat míň a vynechávat. Hm, blbost. Musím 
přestat najednou! Tak zítra... Párkrát jsem to odložil. 
Někdy začátkem léta se to podařilo. Vůbec nic. Po-
hoda. Dny plynuly, žádná rýma, žádná únava. Aktivní 
víkend, plavání, kolo, pohyb, no problem. Jak to? Vůbec 
nevím. Akorát teda chuť. Chuť na rozlévání toho pří-
jemného tepla po těle, které zároveň uklidňuje i na-
kopává. Vždyť to nic nebylo, takhle můžu přestat kdy-
koliv. Po týdnu jsem si zase dal. A znovu a zas, každý 
den, furt. Po měsíci další pokus, nejmíň čtrnáct dní 
budu marodit s ramenem, ideální příležitost, kdyby 
náhodou zase nějaký absťák nebo co, navíc čekala mě 
cesta do zahraničí, nechtěl jsem s sebou tahat kra-
tom a riskovat nepříjemnosti s celníky. Čtyři dny doma 
bez jakýchkoliv negativ s výjimkou ztráty entuziasmu. 
Pátý den jsem se nechal vytáhnout na hřiby. Po pár 
hodinách courání po lese bolavý a vyčerpaný s vy-
pětím dolezu k autu. Není nic jednoduššího, než si dát 
kratom a tu ošklivou únavu a zlé bolení zahnat. Hned 
to taky udělám. Jedeme dál. Ze zahraniční cesty 
se vracím předčasně, došla mi zásoba. Končí 

l e p š í 
a  tak dál. 

Postupně jsem 
zvykl dát si dvakrát, tři-

krát denně. Začal jsem k tomu 
přistupovat bez pokory. Tady mu-

sím přiznat, že je jen moje chyba, jak se 
to vyvinulo. Hrubě jsem zanedbal sebein-
formovanost. Nijak zvlášť jsem si o kratomu 
nezjišťoval, co je zač, ze začátku jsem tro-
chu zagůglil, ale cizojazyčné weby moc nečtu 
a  těch pár českých textů, co jsem našel, bylo 
velmi pozitivních (No nekupte to!), narazil jsem 
pouze na ten jeden neurčitý náznak, varování před 
návykem. Pak někde někdo řekl, že kratom patří mezi 
opioidy, tedy jako opiáty, a působí na stejné receptory. 
Hm. Pak si vzpomínám na rozhovor se známou na pár-
ty, ptala se, jak často užívám, že oni jen občas, víken-
dově, že jako pozor na to, ale nějak se to zakecalo a nic 
konkrétního jsem se zase nedozvěděl. Každopádně ta 
její otázka mi zarezonovala v hlavě, vždyť poslední dva 
tři měsíce se míchání stalo každodenním standardem. 
Rozhodl jsem se s tím přestat až do léta. Dojel jsem 
zásobu a šmytec. Pak přišla rýmička. Na respirační ne-
moci trpím od mala, mívám je i víckrát do roka, jsem 
zvyklý. Tentokrát to ovšem byla pořádná potvora, bolel 
mě celý člověk, nemohl jsem ustát na nohou, zpocený, 
průjem... Vzal jsem si volno a doma se kurýroval. Ne-
dalo mi to a zašel jsem pro jistotu k lékaři, ale krev na-
prosto v normě, běžná viróza. Jsem nějaký cimprlich. 
Po týdnu jsem musel do práce, bylo už líp, ale ještě 

prázdniny. Z hodiny na hodinu se zase rozhodnu - teď 
nebo nikdy! S podporou přátel se mi to podaří. První 
týden téměř nespím. Bolesti, především zad, nezasta-
vitelné cukání nohou, neklid. Běžné úkony - řehole; 
každý pohyb vyžaduje vynaložit enormní úsilí. Připadá 
mi, jako bych se brodil po krk v téru nebo medu. Po 
týdnu špička, jeden den téměř nemůžu vstát z postele. 
Zkouším tomu pomoct růžovými pilulemi a kofeinem, 
někdy mám pocit, že to trošilinku pomůže, ale většinou 
ne. Druhý týden to pomalu ustává, pak už bez bolesti. 
Ovšem únava do jisté míry přetrvává. Po práci jsem vy-
plivnutý a dvakrát si rozmyslím, jestli ještě třeba sednu 
na kolo a na vandrech si musím krájet menší krajíce. 
Taky blbé nálady jsou zpět, prázdnota, nezájem, ne-
chuť. Jsem rozhozený. Po třech letech abstinování od 
alkoholu jsem začal pít. Což mě děsí. Už asi pětkrát 
/ šestkrát jsem se opil. Po pěti týdnech jsem 
se decentně zkratomoval minulý víkend 
na horách. Třeba tahle zkušenost 
může někomu pomoct ušetřit si 
trabl. Kratom je fajn, když 
se k němu přistupuje 
s respektem. Jako 
se vším.

PŘÍBĚH  
- EUFORIE JMÉNEM KRATOM
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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
Město Frýdek-Místek

PODĚKOVÁNÍ
Činnost Modrého kříže v České republice 
v roce 2019 podpořili:

HOSPODAŘENÍ

Spotřebované nákupy 86 163
Energie 110 211
Opravy 0
Cestovné 60 380
Repré 1 290
Služby 465 784
Mzdové náklady 7 330 637
Pojištění, bankovní poplatky,ztráty 47 662
Celkem 8 102 127

DHaNM do 40.000,-Kč 853 411 880 558
Opravky k DHaNM -853 411 -880 558
Pokladny 12 708 23 111
Účty v bankách 1 036 280 998 217
Odběratelé 4 217 0
Jiné pohledávky 94 000 98 567
Náklady a příjmy příštích období 13 253 14 195
  
Celkem 1 160 457 1 134 090

MSK (ze stát.rozpočtu) 5 193 000
MSK 571 000
Dotace měst 1 564 000
Dotace IP 731 096
Dary 43 031
kurz.zisk 0
Celkem 8 102 127

Dodavatelé 9 522 5 454
Zaměstnaci, odvody, daně 585 056 607 426
Dotace IP 21 096 0
Dohadné účty pasívní, jiné závazky 78 800 69 008
Dary, fondy 64 896 54 115
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0
Nerozdělený zisk 398 087 398 087
Výdaje příštích období 3 000 0
Celkem 1 160 457 1 134 090

Náklady

Výnosy

Aktiva

Pasiva

k 31.12.2018 k 31.12.2019

k 31.12.2018 k 31.12.2019

Výsledovka  k 31.12.2019 Rozvaha k 31.12.2019

Daň z příjmu 0

Hospodářský výsledek 0

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12. 15
Průměrný evidenční počet přepočtený-na úvazky 13,0

0

22 23
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