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Poděkování všem, co byli u zrodu Nadace Podané ruce v roce 1991:

Jindřichu Vobořilovi a Jaromíru Smejkalovi, MUDr. Janě Novotné − za odborné rady, důvěru v době kdy nikdo začínajícímu 
dílu nevěřil, Petru Žáčkovi − prvnímu řediteli, Janě Žáčkové, která se jako máma ujala mnoha prvních klientek, které 
opravdovou maminku nikdy nezažili a otevřela svůj domov pro výrobu ikon a setkávání klientů s "normálním světem", Josefu 
Zemanovi, který zaštítil Podané ruce svým jménem, Ivanu a Boženě Havlovým, Janu Holíkovi, Bohdance Zemánkové 
za obětavou pomoc snad ve všech oblastech, lásku a optimismus, Petru Smejkalovi, Zuzaně Starostové, Liboru Šimků, 
Veronice Vojtové, Zdeňkovi Loučkovi, Pavlu Bémovi, který byl první supervizor Podaných rukou a za  odbornou a metodickou 
pomoc, Jiřímu Doležalovi, Jiřímu Markovi, Marku Jargusovi, Anežce Matůšů, Radku Voříškovi, panu Van der Vaanovi, 
Vojtěchu Cikrlemu brněnskému biskupovi, 3. řádu školských sester sv. Františka a všem dalším.
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» 01 ZÁKLADNÍ INFORMACE  



Název organizace: Sdružení Podané ruce, o. s.

Adresa: Francouzská 36, 602 00  Brno
IČ: 605 57 621
Registrace MV ČR: ze dne 21. 9. 1994
Číslo registrace: II/S-OS/1-25398/94-R

Právní forma a typ organizace: 
právnická osoba − občanské sdružení

Členství v organizacích: 
Asociace nestátních organizací (A.N.O.), 
České fórum pro rozvoj spolupráce (FoRS)

Bankovní spojení a číslo účtu: 
Volksbank CZ 40 100 450 91/6800

Valná hromada: 
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Ivan Havel, Božena Havlová, Mgr. Lukáš  
Carlos Hrubý, Margareta Hvížďová, Mgr. Marek Jargus, Jana 
Korgerová, Mgr. Ivana Kuchařová, Jiří Marek, doc. PhDr. Michal  
Miovský, Ph.D., Bc. Pavel Novák, MUDr. Jana Novotná, Marisa  
Perelló, Pavel Petřík, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jaromír Smejkal,  
Libor Šimků, Bc. Olga Škvařilová, Zdeněk Šujan, Ing. Rado-
van Voříšek, Bc. Veronika Vymětalová, Mgr. Jindřich Vobořil,  
MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Jaroslav František Žák 

Předseda sdružení: Bc. Pavel Novák
Místopředseda sdružení: Ing. Radovan Voříšek

Dozorčí rada: 
Mgr. Oldřich Haičman, Božena Havlová, Mgr. Marek Jargus, 
MUDr. Jana Novotná, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal,  
MUDr. Miroslava Zavřelová

Předseda dozorčí rady: Mgr. Jindřich Vobořil
Místopředseda dozorčí rady: MUDr. Zora Prosková

Čestní členové: 
Ing. Petr Žáček, Mgr. Ivana Bartošíková, PhDr. Anton Polák, 
Ing. Jan Doležal

Vedení organizace: 
Předseda: Bc. Pavel Novák
Odborný ředitel: PhDr. Jiří Libra 
Oblastní ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

(aktuální k 1. 4. 2011)
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» 02 VIZE, POSLÁNÍ A CÍLE



VIZE
Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, ochraně  
lidských práv a rozvoji občanské společnosti. Podporovat a inicio-
vat dialog společnosti v jejím široce pojímaném  multikulturním 
tvaru. Vytvářet prostor k respektu a toleranci, k jedinečnosti  
a právu na sebeurčení.

POSLÁNÍ
Pomáhat lidem v obtížných situacích jejich života, tvorbou 
preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Formou 
kvalitně poskytovaných služeb hledat a vytvářet cesty k soci-
ální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlou-
hodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

CÍLE
Chceme poskytovat kvalitní služby za přiměřenou cenu v oblas-
tech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti  
a mládež, programů postpenitenciální péče, programů na pod-
poru a rozvoj etnických skupin a dalších dle zaměření služeb 
Sdružení Podané ruce. Podporovat a iniciovat dialog, klient − 
služba, veřejnost − stát, poskytováním kvalitních a pravdivých  
informací z oblastí zájmů Sdružení Podané ruce. Účelně se podí-
let na hledání nových vhodných směrů a služeb. Podporovat,  
iniciovat a rozvíjet spolupráci v lokálních komunitách s aktivní  
vazbou na výzkum a odborné fórum.

HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ SLUŽBY 
SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE 
Hodnota lidského života, pomoc člověku, základní lidské 
etické principy vycházející z evropské kultury, tolerance,  
respekt a rovné příležitosti, otevřenost, důvěra, inovativnost  
a tvořivost, profesionalita a profesionální etika, týmová práce,  
transparentnost, vytrvalost a odvaha…
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» 03 HISTORIE 



1984−1990
Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu 
svépomoci, která byla v začátcích podpořena především katolic-
kou církví. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru.

1991
Založení Nadace Podané ruce. Začátek jednání s Katholieke 
Nooden (Sdružení holandských katolických nadací) o zásadní 
podpoře vznikajících aktivit.

1992
Otevření prvního resocializačního programu pro dlouhodobě 
závislé na Moravě. Začátek prvních terénních aktivit na Moravě  
(práce v bytech uživatelů drog). Zahájení činnosti Kontaktního  
centra v Olomouci.

1993
Zahájení kontaktní práce v Brně díky prostorám, které daroval  
řád Milosrdných bratří. Zahájení výroby a prodeje ikon (od roku  
2000 Centrum Eikón).

1994
Založení sdružení − Sdružení Podané ruce převzalo všechny 
aktivity nadace. Zahájení činnosti centra Prevence v Brně  
ve spolupráci se Školským úřadem Brno.

1995
Zahájení intenzivní smluvní spolupráce s Diecézní charitou 
Brno. Spolupráce s Městským a Okresním úřadem ve Zlíně a po-
moc při přípravě kontaktního a preventivního centra ve Zlíně.

1996
Otevření Terapeutické komunity Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří.

1997
Pokračování pomoci při zakládání drogových služeb na Moravě  
ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, městy, 
okresními úřady, školskými úřady a dalšími institucemi.

1998
Zahájení programu Denního psychoterapeutického sanatoria 
Elysium v Brně (stacionář) a služeb Péče o klienty v konfliktu 
se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region.

1999
Otevření Doléčovacího centra Jamtana v Brně. Zahájení čin-
nosti Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.).

2000
Oddělení terénních programů od brněnského K-centra Drug 
Azyl a zahájení jejich činnosti jako samostatného střediska. 
Zřízení Metadonové ambulance na DPS Elysium. Otevření Kon-
taktního centra Charáč v Uherském Hradišti.

2001
Zahájení programu Prevence zneužívání syntetických 
drog. Otevření Kontaktních center ve Znojmě (Netopeer)  

 a v Prostějově (Želva). Otevření nízkoprahového klubu Skle-
ník při K-centru Drug Azyl v Brně.

2002
Zahájení činnosti psychiatrické ambulance. Otevření programu 
Práce s klientem v konfliktu se zákonem v Olomouci.

2003
Zahájení činnosti Programů terénní práce v Olomouci jako 
samostatného střediska. Založení pobočky ve Velké Británii 
– Podane ruce UK.

2004
Rozvoj programů vzdělávání v centru I.E.S. Zahájení meziná-
rodního projektu „Breaking the Circle“, který byl podporován 
z fondů Evropské unie.

2005
První ročník mezinárodního projektu „Breaking the Circle“ 
v Kábulu. Rozvinutí projektů podporovaných strukturálními 
fondy Evropské unie.

2006
Přijetí střediska Blansko do sítě služeb Sdružení Podané ruce. 
Vznik nové služby ve Vyškově.

2007
Převzetí NZDM KudyKam do sítě služeb Sdružení Podané ruce.

2008
Přípravy ke vzniku divizí Sdružení Podané ruce. Registrace nových 
služeb (Ambulance adiktologie Olomouc, NZDM Prostějov, TP 
Olomouc pro práci s dětmi a mládeží, Pasáž).

2009
Upevnění divizní struktury a recertifikace všech drogových služeb. 
Zaměření na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí. Pokračo-
vání a rozvoj pracovních strategií v zacházení s komplikovanými 
závislostmi, gamblingem. Rozvoj case managementu.

2010
Dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich Vobořil nastoupil 
na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora. 
Do funkce předsedy sdružení byl zvolen Pavel Novák. 
Realizace projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C −
sdružení v něm spolupracuje  s farmakologickou firmou Merck 
a klinikou infekčních nemocí FN Brno-Bohunice, odborným  
garantem projektu je prof. MUDr. P. Husa. Byl zahájen projekt 
„Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé  
klienty“. Spolupracujícími organizacemi jsou A Kluby, Rozkoš bez  
rizika, Armáda spásy, Probační a mediační služba, Odbor sociální 
péče Magistrátu města Brna. Byla zahájena realizace projektu 
„Lokálního partnerství“, reagujícího na situaci ve dvou vylou-
čených lokalitách ve městě Olomouc. Ambulance adiktologie 
se etablovala jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející 
specializované služby pro hazardní hráče. 
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» 04 SLOVO PŘEDSEDY 

Vážení kolegové, partneři a podporovatelé Sdružení Podané ruce, 

když jsem v roce 1984 začínal uvažovat o propojení přátel potýkajících se s drogovou 
závislostí s těmi, kteří našli nebo pomáhali najít cestu ven z drogového světa, nebylo 
okolo mě mnoho těch, kteří by mi věřili. Ale i přesto z té malé hrstky zůstala skupinka 
přátel, která propadla snu vytvořit společně systém drogových služeb, a pomáhat tak 
jednotlivým lidským osudům. Možná to pro nás byla výzva chtít začít řešit ty, které 
nikdo řešit nechtěl. 



Možná nás ta výzva inspirovala a stále inspiruje k tomu, že jsme 
dokázali z jednoho auta a tří zaměstnanců bez pořádného platu 
otevřít 27 center v 8 městech a 3 regionech České republiky. 
Dokázali jsme vytvořit funkční systém, stabilní organizaci a vy-
školit odborníky, jejichž metodika, způsob práce a nasazení se 
dostává do projektů za hranice státu a uplatňuje se například  
v Afghánistánu, Bolívii, Columbii, Ekvádoru či Peru.
 Naše cesta k této vnitřní stabilitě byla dlouhá a na jejím  
počátku stála Holandská katolická nadace, která nám dala 
důvěru vybudovat první centrum pro dlouhodobě závislé. 
Naše práce byla kombinací terénních aktivit v bytech uživatelů 
s programem kontaktního centra a postupně i centra prevence, 
psychoterapeutického sanatoria, programu péče o klienty  
v konfliktu se zákonem, doléčovacího centra, terapeutické 
komunity, metadonové substituce, chráněných dílen a psychi-
atrické ambulance. 
 Postupně − a jsem tomu velmi rád − jsme mohli přidat  
do sítě služeb vzdělávací centrum a nakonec i programy nízko-
prahových služeb pro děti a mládež. A protože já vždy říkám, že  
má práce je o jednotlivých lidských osudech, nikoli o sku-
pinách či davu, mé dvacetileté ohlédnutí je ohlédnutím  
za jednotlivými lidmi, kteří ovlivnili můj život a chod drogo-
vých služeb u nás. 
 Právě jim patří mé díky a můj obdiv k nasazení, schopnos-
tem a entusiasmu, který mají a přenášejí na své nové kolegy  
i klienty. Odkaz ducha Sdružení Podané ruce tak žije z gene-
race na generaci mezi všemi našimi kolegy a zaměstnanci.  
I když se doba mění a já vnímám to, že oproti naší zpočátku  
nezkušené první generaci k nám přicházejí pracovat stále 
více informovaní, vysokoškolsky vzdělaní mladí lidé, je zde 
stále cítit stejná atmosféra lidské blízkosti, jako tomu bylo 
před dvaceti lety.
 Tam, kde ale cítím nekonečný pocit boje s větrnými mlýny, 
nestojí paradoxně naši klienti, drogová závislost či motivace 
zůstávat v klientské práci a drogových službách. Náš boj  
s větnými mlýny se odehrává na úplně jiném poli − politickém, 
úřednickém a finančním. Právě tam se i po dvaceti letech 

praxe musíme stále obhajovat, vysvětlovat a neúnavně žádat  
o podporu, a to i v situacích, kdy by podpora měla přicházet 
automaticky, jako je například řešení rizik spojených se  
zanedbáním sítě služeb pro drogově závislé, ať už se jedná  
o přenos nakažlivých chorob nitrožilními uživateli či prevence 
a ochrana veřejného zdraví.
 Právě proto vidím svůj odchod z aktivní práce ve Sdružení 
Podané ruce jako vstup na bojovou frontu do míst, kde cítím, 
že nemáme ještě vyhráno. Vstup do Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky je pro mě skokem do neznámých vod, 
které jsou někdy náročnější a více nebezpečné než vyhledá-
vání drogově závislých klientů v ulicích. Ale protože mám svůj 
sen, že každý jednotlivý člověk může změnit svět, chci se  
i já pokusit přispět ke změně ve vnímání, pochopení a přijetí 
světa drogových služeb těmi, kteří o jeho existenci ve výsledku 
rozhodují. I když jsem kvůli této mé současné cestě musel 
opustit roli předsedy ve Sdružení Podané ruce, zůstává pro mě 
sdružení tou organizací, kterou mám a vždy budu mít prostě rád.

Mgr. Jindřich Vobořil
do 15. 6. 2010 předseda sdružení
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» 05 SLOVO ODBORNÉHO 
 ŘEDITELE 
Letos dosáhl příběh Sdružení Podané ruce dvaceti let trvání.
 
Mám v této výroční zprávě příležitost porovnat aktivity sdružení v Jihomoravském kraji 
v roce 2000 a v roce 2010 a pokusit se pojmenovat vývoj v posledních deseti letech.



V roce 2000 pracovalo v Brně deset oddělení poskytujících služby 
prevence, kontaktní, poradenské a léčebné se zhruba 40 pracov-
níky. V roce 2010 byl v patnácti službách v Jihomoravském kraji 
objem zhruba 60 úvazků. V roce 2001 přibylo kontaktní centrum 
ve Znojmě. Od roku 2005 se začala vytvářet pracovní a sociální 
agentura Pasáž v Brně. Od roku 2006 je součástí sdružení nízkopra-
hový klub pro děti a mládež v Blansku a drogová služba na Blanen-
sku. V tomto roce zahájila činnost i drogová služba ve Vyškově.
 Základní cíle se v posledních deseti letech nezměnily: chceme 
kvalitní služby za přiměřenou cenu. Takové, které jsou schopné 
pomoci svým klientům v různých fázích jejich závažných pro-
blémů. Služby citlivé k potřebám klientů i k potřebám komunity 
a společnosti. Služby multidisciplinární, svým pojetím a kvalitou 
na úrovni doby.
 Jak krátce popsat posledních deset let příběhu služeb Sdružení 
Podané ruce na jižní Moravě? Mluvíme-li o příbězích, je to 
vždy zejména o lidech.

V roce 2000 sdružení v Brně provozovalo:
• středisko prevence pod vedením ing. Radka Voříška
• terénní program vedl Alexandr Tikovský
• kontaktní centrum s vedoucím Liborem Šimků
• péči o klienty ve vazbě a výkonu trestu vedl Mgr. Marek Jargus
• spolupracovalo s psychiatrickou ambulancí MUDr. Jany Novotné
• denní psychoterapeutické sanatorium Elysium a metadonové  
 středisko vedl MUDr. Jiří Dolák
• terapeutickou komunitu v Podcestném Mlýně vedl Ivan Havel
• doléčovací centrum Jamtana vedl Mgr. Tomáš Přikryl
• probíhaly aktivity duchovně pastorační služby, které vykonával  
 Mgr. Jaromír Smejkal
• v sekci správy byla zařazena výroba a prodej ikon, středisko  
 Eikón vedl Zdeněk Šujan

Tehdy bylo sdružení organizováno sekčním způsobem, v sekci 
harm reduction byla zařazena i kontaktní centra v Olomouci  
a Uherském Hradišti. Sekci léčebných zařízení vedl PhDr. Michal 
Miovský, sekci harm reduction od roku 2001 PhDr. Jiří Libra.

 V posledních deseti letech se organizace služeb postupně 
řídí regionálním principem místo původního „sekčního“ modelu  
podle druhu služeb (prevence, harm reduction, léčba a následná 
péče). Tento trend začal v roce 2002, regionální a komunitní 
orientace služeb sledovala i rostoucí váhu krajů jako správních 
celků, vytvářejících vlastní koncepce a sítě služeb. V roce 
2007 byly služby sdružení již organizovány plně podle krajů 
− v krajských divizích. V rámci Jihomoravské divize, kterou 
vede odborný ředitel Jiří Libra, vzniklo oddělení nízkoprahových 
a kontaktních služeb vedené Jiřím Valnohou.

V roce 2010 jsme v Jihomoravské divizi provozovali:
• středisko speciální prevence v Brně vedené ing. Radkem Voříškem
• nízkoprahový klub pro děti a mládež v Blansku vedený  
 Mgr. Helenou Kotovou
• kontaktní centrum Vídeňská v Brně, které vedl v roce 2010  
 Mgr. Pavel Nepustil, DiS.
• právní poradnu v Brně poskytovanou Mgr. Filipem Fuchsem
• službu pro klienty ve vazbě a výkonu trestu (věznice Brno,  
 Kuřim a Rapotice) včetně následné péče po výstupu, vedenou  
 Bc. Olgou Škvařilovou
• pracovní a sociální agenturu Pasáž, provozující rovněž dva  
 chráněné byty, kterou vedl Mgr. Pavel Nepustil, DiS.
• psychiatrickou AT ordinaci MUDr. Ronalda Marka v Brně  
 (se substitučním suboxonovým programem)
• denní psychoterapeutické sanatorium Elysium v Brně, které  
 spojuje psychoterapeutickou a poradenskou ambulanci se  
 substitučním metadonovým programem, vedl MUDr. Jiří Dolák
• terapeutickou komunitu v Podcestném Mlýně vedla Bc. Martina  
 Krištofová-Sobihardová
• doléčovací centrum Jamtana s chráněným bydlením v Brně  
 vedl Mgr. Tomáš Přikryl
• „Projekt ochrany veřejného zdraví“ (aktivity soustředěné  
 na sociálně vyloučenou lokalitu v městské části Brno-střed/ 
 sever ve spolupráci s organizacemi DROM a IQ Roma Servis)  
 koordinoval PhDr. Jiří Libra
• aktivity pracovníků duchovně-pastorační služby zajišťoval  
 Mgr. Jaromír Smejkal, díky řádové sestře Marii Immaculatě  
 byl využíván pro klienty klub Skleník na Vídeňské ulici,  
 mimo sdružení vznikla díky její aktivitě první svépomocná  
 skupina Anonymních narkomanů na Moravě
• středisko Eikón (organizačně v divizi speciálních služeb)  
 vedl Mgr. Česlav Škvařil, toto středisko poskytuje kapacitu  
 pro pracovní rehabilitaci brněnským klientům služeb sdružení

Oddělení nízkoprahových a kontaktních služeb vedené Jiřím 
Valnohou, MA, DiS., poskytovalo:
• služby terénních programů v Brně (včetně poradenství  
 a včasné intervence pro uživatele syntetických drog), vedených  
 Mgr. Romanem Hlouškem
• kontaktní a poradenské služby včetně terénního programu  
 ve Znojmě, kde byla zástupcem vedoucího Bc. Naděžda  
 Paštrnáková
• drogovou službu ve Vyškově, kde zastupovala vedoucího  
 Mgr. Klára Kučerová
• víceúčelovou drogovou službu na Blanensku, kde vedoucího  
 zastupovala Mgr. Magda Frišaufová
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Úsilí jmenovaných a nejmenovaných kolegů a jejich motivace 
a dovednosti jsou základní silou, která naplňuje cíle a zajišťuje 
pomoc pacientům a klientům. Řízení služeb je pro nás vy-
tvářením prostoru pro účelná zadání, kontrakty a kontrolu 
jejich plnění. Usilujeme o takový přístup k pracovníkům, který 
neblokuje tvořivost a podporuje možnosti uplatnění jejich 
originálních osobních a profesních dispozic. Na tomto místě 
chci všem kolegyním a kolegům za jejich vklady poděkovat.
 V posledních deseti letech programově sledujeme jednotné 
nastavení bazální kvality služeb, jednotné nastavení parametrů 
pro zobrazení jejich výkonu ve výkaznictví a pro hodnocení  
výkonnosti a ceny. K nastavení bazální kvality nám slouží  
zadání národních standardů pro drogové služby (jejich správcem 
je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky − RVKPP). 
Naše služby prošly úspěšně úvodními certifikacemi (v roce 
2006) a dalším recertifikačním šetřením v roce 2009. Rozhodli  

jsme pracovat se zadáním standardů kvality pro sociální práci  
jako se zadáním, jež je možné a potřebné integrovat do podoby 
našich služeb. Již v roce 2005 jsme začali pracovat s teh-
dejšími standardy kvality sociální práce, v roce 2006 vznikla  
v Brně pracovní a sociální agentura Pasáž zaměřená na so-
ciální případovou práci. V roce 2007 jsme služby podle  
zákona č.108/2006 Sb. registrovali jako sociální, rovněž jsme  
v tomto roce vstoupili do režimu sociálně-právní ochrany dětí. 
Na počátku roku 2011 prošla první služba inspekcemi kvality. Dro-
gové služby jsou ovšem svou povahou mezioborové. Rozvíjíme 
neustále i zdravotnické aspekty služeb. Věnujeme pozornost 
problematice tělesného i duševního zdraví klientů, problema-
tice tzv. veřejného zdraví − konceptu ochrany většinové spo-
lečnosti, zejména před infekčními nemocemi. Naši pracovníci 
se podle požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR registrovali 
jako adiktologové, v Brně zřizujeme dvě zdravotnická zařízení 



(AT ordinaci a DPS Elysium s metadonovým programem). Naše 
služby považujeme za interdisciplinární, svým pojetím blízké 
komunitním službám v oblasti duševního a veřejného zdraví. 
Ověřujeme si, že účinný přístup vyžaduje znalost a respekt  
k místním podmínkám.
 Dlouhodobě předpokládáme a ověřujeme, že pro úspěch 
služeb v dotačních či výběrových řízeních je rozhodující 
poměr cena/výkon. Sledujeme tento poměr a vytváříme ho 
příznivý v porovnání s cenami srovnatelných služeb. V celo-
státních srovnáních ceny služeb, které provádí RVKPP, byly  
v roce 2010 služby sdružení v Jihomoravském kraji hodnoceny 
jako velmi levné, levné či střední nákladnosti. Jediné výjimky 
byly způsobeny drahým nájmem (DC Jamtana) a přechodným 
poklesem počtu kontaktů s extrémně skrytou populací problé-
mových uživatelů návykových látek ve Vyškově.
 Klienti našich služeb prevence a práce s mládeží se promě-
nili spolu s proměnami životního stylu první dekády nového ti-
síciletí. Stále však řeší zásadní vývojové těžkosti spojené s 
dospíváním a pracovníci našich služeb jsou v kontaktu s nimi 
vybaveni zkušeností, zaujetím a rostoucím poznáním. Od ploš-
ných vzdělávacích programů či volnočasových programů jsme 
přešli k intenzivní a individuální práci zaměřené na jednotlivce 
a skupiny.
 Klienti a pacienti našich kontaktních a poradenských drogo-
vých služeb v posledních letech mírně zestárli do průměrného 
věku 26 let, stále jsou to z 68 % mladí muži. Stále převažují 
ti, kteří považují pervitin za svou základní drogu a v souvis-
losti s jejím užíváním hledají pomoc. Výjimku tvoří početná 
skupina uživatelů opiátů v brněnské komunitě. V posledních 
letech je mezi klienty kontaktních a poradenských služeb 85 %  
injekčních uživatelů. V roce 2000 jsme vyměnili v Brně celkem  
36 840 injekčních setů, v roce 2010 to bylo jen v Brně 149 129 
setů, celkem 198 614 setů včetně Blanska, Znojma a Vyškova. 
Pozoruhodný rozvoj kompetencí pracovníků těchto služeb při-
nesl rozvoj poradenských dovedností a individuální případové 
sociální práce − v souladu s rozvojem profesní identity sociál-
ních pracovníků. Nejsou to již zdaleka jen drogy a problematika  

jejich užívání, kde se s klienty setkáváme a usilujeme o změnu. 
Zajímáme se o vývoj jejich osobností, o jejich vztahy a o to,  
jak si utváří své sociální sítě. Podporujeme tento celostní pří-
stup, pracujeme s lidmi, procesy, dynamikou sociálních dějů 
− nikoliv s drogami, nikoliv pouze s účinkem návykových sub-
stancí a vlivem návykového chování na centrální nervovou 
soustavu. Hledáme účinné přístupy k těžkým dlouhodobým 
klientům. Nikdy v minulosti nebyly služby prvního kontaktu  
a poradenství vedeny takto komplexním přístupem.
 Ve službách léčby a doléčování usilujeme rovněž o kom-
binaci zdravotnických, psychoterapeutických a socioterape-
utických přístupů. Posledních deset let nepřineslo do služeb 
výrazné možnosti nových farmakoterapeutických intervencí 
pro pacienty s drogovými problémy. Účinné postupy léčby 
mnohem více využívají účinných faktorů psychoterapie a socio-
terapie. Usilovali jsme o přístupnost potřebného spektra obec-
ných zdravotnických služeb pro naše klienty. Přibylo klientů  
s nelátkovými závislostmi. Očekáváme rozvoj adiktologické  
ambulantní péče, otevřené rovněž problematice nadužívání 
marihuany a alkoholu.
 Zdá se, že budoucnost může být spíše o propojování a spo-
lupráci stávajících služeb, o společných projektech více  
organizací. Strategie dalšího rozvoje by se pak soustředila  
na vytváření optimální spolupráce v sítích služeb v městech  
a regionech. Hranice mezi zdravotnickými a sociálními výkony 
bude nastolována z finančních, administrativních a instituci-
onálních důvodů. Reálný rozvoj služeb směrem ke klientům 
bude naopak stírat ostré hranice mezi zdravotnickými a psycho-
sociálními přístupy.
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PhDr. Jiří Libra
odborný ředitel Sdružení Podané ruce

   zpět na obsah



» 06 SLOVO OBLASTNÍHO 
 ŘEDITELE  

Ohlédnutí za dvaceti lety Sdružení Podané ruce oblasti 

Olomouckého a Zlínského kraje



Divize odborných služeb Olomouckého a Zlínského kraje realizuje  
osm center poskytujících celkem 13 odborných a jeden  
logistický program. Celkem v divizi pracuje přes třicet kolegů 
a své služby nabízí dvěma tisícům klientů ročně.
 Nejstarším z těchto center je kontaktní centrum pro uživa-
tele drog v Olomouci. Vzniklo a své služby nabízí již od roku 
1991. Na začátku, kdy i obor adiktologický byl spíše oborem 
alkoholickým, se zkušenosti často formovaly prostřednictvím 
přenosu zahraničních modelů, vlastních pokusů a opatrně  
nabírané praxe. Kontaktní centrum v Olomouci si ve velmi krátké  
době získalo důvěru cílové skupiny klientů. Postupně jsme se 
spolu s nimi učili rozumět pojmu harm reduction a v praxi 
provádět to, čemu jsme věřili, že může z dlouhodobé per-
spektivy ovlivňovat chování klientů. Zásadně významnou  
a náročnou součástí naší práce bylo tehdy opakované a dlouho-
dobé zaměření se na informace a diskusi jak s odbornou, tak 
širokou veřejností. Obavy a předsudky vztažené k výměnným 
programům byly veliké a tato část osvětové činnosti zabírala 
přirozeně spoustu času a energie.
 Služby kontaktního centra v Olomouci se dále vyvíjely  
a oslovovaly stále větší spektrum. Zřetelný a zajímavý byl 
posun ve vnitřním procesu profesionalizace služby. Pracovníci 
si dodělávali psychoterapeutické výcviky, což se před patnácti  
dvaceti lety zdálo jako budoucí obecný standard. Pozdější  
vývoj vedl k rozvrstvení oborů a vzdělání směřovalo od toho 
zdravotnického k psychologickému. Kontaktní centrum v Olo-
mouci přijalo model kombinující práci sociálního pracovníka, 
zdravotní sestry a psychologa. Toto oborové rozdělení existuje  
mezi našimi kolegy dodnes. V současné době k nám přichází 
do  výběrových řízení vystudovaní adiktologové a je zajímavé 
sledovat, jak se sami v tomto mezioborovém prostoru orientují  
a pozvolna profilují. Samotná práce nás poměrně rychle přivedla  
k případově orientovaným zadáním, ke koordinované péči,  
a to jak na úrovni práce s jednotlivcem, tak spolupráce mezi 
různými službami navzájem.
 Postupně v reakci na vnější poptávku a částečně v rámci 
přirozeného běhu osamostatňování původně spojených služeb  

vznikla divize Sdružení Podané ruce, jak ji známe dnes.  
Ta představuje programy tří kontaktních center (Olomouc, 
Uherské Hradiště a Prostějov), terénní programy pro uživatele 
drog a práce s ohroženou mládeží, ambulanci adiktologie, pro-
gramy primární prevence, dvě NZDM (Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež), a to v Olomouci a v Prostějově, dále práce 
s romskou mládeží Romanodrom a program střediska Práce 
s klienty v konfliktu se zákonem, realizovaný v olomoucké  
a mírovské věznici s navazující službou pro klienty po výstupu 
z výkonu trestu.
 Za roky existence těchto služeb jimi prošlo přes 100 kolegů, 
kteří poskytli odborné služby řádově tisícům klientů. Sdružení  
Podané ruce dále rozvíjí své zaměření a zájem směrem k práci  
s ohroženou mládeží, k oborům nelátkových závislostí či im-
pulsivního chování typu hráčství a problémového zacházení  
s internetovým prostorem. Dvacet let sdružení v prostoru  
Olomouckého a Zlínského kraje pro mě představuje především  
neustálý pozvolný vývoj. Jedná se hlavně o rozvoj a standardi-
zaci nových služeb v profesionalizaci přístupů a v osobním 
rozvoji kolegů a týmů, vývoj v přístupech směřujících od náhodné 
spolupráce k hledání komunitních a lokálních principů či vývoj 
a změny, které přináší sami klienti do našich služeb.
 V tomto svém krátkém ohlédnutí za dvaceti lety SPR se 
záměrně vyhýbám sledování linie politické podpory či stability  
finanční. Dovolím si jen tolik: v České republice se podařilo 
včas a zásadním způsobem podchytit práci s problémovými 
uživateli drog. I díky realizaci výměnných programů a kom-
plexní práci s touto cílovou skupinou jsme poměrně úspěšní  
v prevenci a předcházení šíření infekčních nemocí včetně HIV.  
V tomto roce jsme byli z finančních důvodů nuceni ukončit 
spolupráci s lékárnami podílejícími se na společném programu 
výměny injekčních setů. Chci zůstat optimistou, a tak doufám, 
že dvacet let rozvoje oboru, řada kvalitních kolegyň a kolegů 
pracujících v oboru a v neposlední řadě dobře navázané služby 
z cílových skupin nezůstanou na okraji zájmu a výše zmíněný 
vývoj bude moci dále pokračovat.
 Na závěr děkuji všem svým kolegyním a kolegům, minulým  
i současným, za společnou práci, za energii a vlastní zájem, 
který do našich společných projektů přinášejí. Díky za společný 
čas a práci.

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
oblastní ředitel Sdružení Podané ruce
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež a terénní programy pro mládež – v Blansku, Olomouci,   
Prostějově

Služby primární prevence
 
2006
29 538 oslovených v rámci činnosti středisek PP Brno a Jindři-
chův Hradec + 2 119 oslovených v rámci programů PP drogových 
agentur (Znojmo, Prostějov, Uherské Hradiště)

2007
6 720 oslovených střediskem Spec. prevence Brno + 2 879 progra-
my PP drogových agentur (Znojmo, Prostějov, Uherské Hradiště)

2008
Celkem 13 774 osob oslovených středisky PP Brno, KC Prostějov, 
programy práce s klienty v konfliktu se zákonem Olomouc. Dro-
gové agentury ve Znojmě a UH v důsledku nedostatku prostředků 
přestaly poskytovat programy primární prevence.

2009
Celkem 11 923 osob oslovených programy středisek Prevence 
Brno, NZDM Prostějov, TP Olomouc, KC Uherské Hradiště.

2010
Celkem 9 654 oslovených programy centra prevence v Brně, 
preventivními programy NZDM Prostějov, KC Uherské Hradiště.

» 07 SLUŽBY V GRAFECH 

n Celkem 1238 klientů  n z toho 313 poprvé v kontaktu  n Celkem 15 865 kontaktů s klienty

Kontaktní a poradenské služby (včetně terén-
ních) pro uživatele drog (UD) v Brně, Olomouci,  
Prostějově, Uherském Hradišti, Blansku, od roku  
2007 i ve Vyškově
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Internetová poradna – služba včasného varování 
www.extc.cz pro uživatele návykových látek v Brně

Služby pro klienty v konfliktu se zákonem, kli-
entům UD ve výkonu trestu a v následné péči  
po výstupu z výkonu trestu v Brně a Olomouci  

n klientů celkem
n klientů UD

n výkonů  

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn a Dolé-
čovací centrum Jamtana v Brně 

Ambulantní léčba − Denní psychoterapeutické 
sanatorium Elysium v Brně, AT ordinace MUDr. 
Marka v Brně, Ambulance adiktologie v Olomouci

Program chráněné práce Eikón, poradenské 
centrum Pasáž (pracovní a sociální agentura)

2006 
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 2008 

2009 

2010

Duchovně pastorační služba v Brně
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2007

 2008

2009

2010

285 klientů služeb SPR

261 klientů − z toho 147 i v jiných službách SPR

342 klientů − z toho 201 i v jiných službách SPR

305 klientů − z toho 163 i v jiných službách SPR

268 klientů − z toho 126 i v jiných službách SPR
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Substituční léčba v Brně – substituční program Elysia vedený MUDr. J. Dolákem (metadon)  
v Brně, AT ordinace MUDr. R. Marka (buprenorfin) v Brně 

2010 n 175 klientů UD celkem n 17 613 výkonů celkem
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Celkem 133 klientů UD  
(z toho 109 i v jiných službách SPR)

47 klientů UD

118 klientů UD

Celkem 163 klientů UD  
(z toho 72 i v jiných službách SPR)

Celkem 77 klientů UD 
(z toho 47 i v jiných službách SPR)
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» 08  A NA POČÁTKU BYL ….
  (VZPOMÍNÁ RADOVAN VOŘÍŠEK)

Když vzpomínám na počátky Podaných rukou, vtírá se mi stále věta z Knihy 

knih. Po malé úpravě zní takto: „Na počátku byl Jindřich Vobořil a Jaromír 

Smejkal. To bylo na počátku devadesátých let.“ 



Radovan Voříšek 
místopředseda Sdružení Podané ruce
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Dva (z pohledu mých dnešních let, kluci), kteří věřili, že pomoc 
a přístup k lidem, kterým do života vnesly drogy problémy 
nebo kterým problémy vnesly do života drogy, může být lepší, 
než bylo za totality zvykem.
 A tak s přispěním několika nadšenců, založili Nadaci Poda-
né ruce. 
 U samotného založení jsem nebyl. Až o dva roky později 
mě oslovil Jindra, abych jako jediný pedagog, kterého tehdy 
osobně znal, založil Centrum prevence. 
 Avšak v době počátků organizace byly velké finanční potí-
že. Systém dotací byl v plenkách, žilo se z darů, sbírek po koste-
lech, pomoci Charity, řádových sester a bratří … První skutečná 
dotace na protidrogovou práci v městě Brně přišla od katolíků 
z Holandska!
 Zdálo se mi, že chlapci zakladatelé, ve svém zápalu pro 
dobrou věc, přehlížejí takové detaily, jako je například to, že 
Jindřich bydlí v autě, v jeho jediných kalhotách chodí klient, 
Jarek nemůže odejít z terapeutické komunity, protože jeho 
boty začal nosit někdo jiný a službu pro klienty dělají praktic-
ky zadarmo. Mé čtyři malé děti, včetně manželky potřebovaly 
docela často jíst, něco si obléci…
 A tak jsem začal docházet na památnou „Milíčku“, pro-
dávat ikony, které tehdy klienti vyráběli u prvního ředitele 
Nadace Petra Žáčka v kuchyni a hlavně pozorovat.
 Nemohly mi ujít úžasné věci, jako byl například den, kdy došly 
peníze tak, že pověstná věta − nemáme ani na chleba − se stala 
skutečností. A ten den beznaděje, ve kterém se v pokojíčku pro 
službu sloužila prosebná mše, aby Bůh nenechal toto dílo pad-
nout, se změnil v den radosti. Rozezněl se zvonek a venku stál 
muž. Auto plné jídla, finanční sbírka. Nikdo jej neznal. Jen se 
kdesi doslechnul a přijel pomoci. A organizace žila a sloužila dál. 
U toho jsem nemohl chybět. A nechybím už sedmnáct let. 
 Nedávno jsem u Tesca viděl hlouček postávajících lidí, 
zpustlého zevnějšku. Pokoušeli se něco vyžebrat. Dva z nich 
znám z doby, kdy ještě chodili do kontaktního centra. Všim-
nul jsem si pochopitelného odporu kolemjdoucích a pak mě 
napadnuly tyto verše:

Stojící osudy

vypadlé z osudí

s cíli na příští vteřinu.

Zvolili, přijali 

za roli osinu 

nebo jiní za ně.

Viníci bez viny.

Mizerné příčiny,

špinavé dlaně.

Vyhnout se očima?

Uhnout zpustlé době?

Uhnout sami sobě.

   zpět na obsah



» 09  FINANČNÍ ZPRÁVA 

VÝNOSY

Dotace státní 22 333
Úřad vlády 9 887

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 11 065

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 634

MŠMT – Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy 430

MSp – Ministerstvo Spravedlnosti 317

Dotace územně správních celků 14 500
Krajské úřady 8 820

Statutární město Brno 4 010

Statutární město Olomouc 520

Ostatní Městské úřady 1 150

Granty 3 421
Granty ČR 525

Fondy EU 2 896

Ostatní výnosy 10 731
Tržby za prodej výrobků a zboží 580

Tržby z prodeje služeb 7 232

Změna stavu zásob -13

Příjmy od klientů 769

Dary 1 705

Tržby za prodej majetku 0

Použití dotací a grantů na odpisy 229

Ostatní 229

Výnosy celkem 50 984

NÁKLADY

Materiál a prodané zboží 4 330
Zdravotnický materiál 1 802

Kancelářské potřeby 216

DHIM 834

PHM 233

Materiál pro sport. a soc. činnost 187

Potraviny pro klienty 495

Energie 2 605
Voda 347

Elektrická energie 620

Plyn 325

Pára 1 248

Opravy 686
Budovy 543

Auta, přístroje a zařízení 143

Cestovné 667
ČR 556

Zahraniční 111

Reprezentace a nedaňová propagace 52
Služby 7 615
Nájemné 1 771

Odvoz a likvidace odpadů 104

Služby klientům 160

Telefon, internet, poštovné 799

Leasing 338

Pronájem místností, pozemků, předmětů, aj. 154

Tisky a grafické práce 235

Vzdělávání zaměstnanců 896

Ekonomické a právní služby 533

Náklady na lektory 492

Partner v projektu 103

IT, software a webové služby 408

Výdaje na ostatní služby 1 623

Osobní náklady 34 178
Hrubé mzdy 24 100

OON 1 679

Zákonné pojištění 8 399

Odpisy 350
Ostatní náklady 409
Pojistné aut, majetku a soc. služeb 103

Ostatní provozní náklady 306

Náklady celkem: 50 893

Hospodaření (skladba nákladů a výnosů v tis. Kč)

Komentář: V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uvedeny pouze nákla-
dové položky nad 100 tis. Kč. Přibližně 6.999 tis. Kč z celkových nákladů tvoří 
hospodářsko-správní náklady, tj. cca 13,8 % celkových nákladů. Z toho 5.292 
tis. Kč jsou náklady osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynaložené pro plnění 
sociálních služeb, a to buď přímo nebo nepřímo, např. přes vzdělávání pracov-
níků vykonávajících činnost v těchto službách.



Přehled dlouhodobého majetku (v pořizovacích cenách, tis. Kč)

Druh majetku PZ Přírůstek Úbytek KZ

1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 455 652 246 7 861

2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 257 0 11 247

3. Dopravní prostředky 677 548 0 1 225

4. Vybavení 127 0 63 64

5. Budovy a stavby 11 577 170 0 11 747

6. Pozemky 196 0 0 196

Poznámka k 1. a 2.: Součástí tabulky je majetek evidovaný na podrozvahových účtech 97110 a 97210

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 2 996

Hospodářský výsledek před zdaněním 91

A. Čistý peněžní tok z provozních činností -767

Úpravy o nepeněžní operace celkem -1 601

 Odpisy stálých aktiv 353

 Změna zůstatků rezerv -75

 Změna stavu opravných položek s hosp. činnosti 0

 Změna zůstatků časového rozlišení nákladů, výnosů a dohadných účtů -1 424

 Jiné nepeněžní operace celkem -455

 - odpisy z dotací účtované do výnosů -229

 - věcné dary účtované do výnosů -226

Změna potřeby pracovního kapitálu celkem 834

 Změna stavu pohledávek -572

 Změna stavu krátkodobých závazků 1 389

 Změna stavu zásob 17

Zaplacená daň z příjmů celkem 0

B. Investiční činnost -718

Změna stálých aktiv celkem -718

C. Finanční činnost 414

Změna stavu dlouhodobých závazků 251

 Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů 251

Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací celkem 163

 Změny stavu jmění 191

 Peněžní změny stavu fondů -28

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -980

Stav peněžních prostředků na konci období 2 016

20—21



Rozvaha (v celých tis. Kč)

AKTIVA
Stav 

1. 1. 2010
Stav 

31. 12. 2010

Stálá aktiva celkem 9 556 9 924

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 30 26

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 14 210 14 619

Pozemky 196 196

Stavby 11 577 11 747
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 804 1 289

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 591 1 345
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 42 42

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -4 684 -4 721
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku -30 -26

Oprávky ke stavbám -2 455 -2 719
Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům movitých věcí -608 -631
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku -1 591 -1 345

Oběžná aktiva celkem 7 324 6 633

Zásoby celkem 578 561

Materiál na skladě 15 15

Výrobky 522 505

Zboží na skladě 41 41

Pohledávky celkem 3 233 3 802

Odběratelé 2 351 1 186

Poskytnuté provozní zálohy 539 644

Ostatní pohledávky 12 2

Pohledávky za zaměstnanci 272 223
Pohledávky za institucemi SZ 
a veřejného ZP 0 0

Daň z příjmů 1 1

Ostatní daně a poplatky 28 16
Nároky na dotace a ost. zúčtování 
s rozpočtem ÚSC 0 45

Jiné pohledávky 30 37

Dohadné účty aktivní 0 1 648

Opravná položka k pohledávkám 0 0

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 996 2 016

Pokladna 109 239

Účty v bankách 2 887 1 807

Peníze na cestě 0 -30

Jiná aktiva celkem 517 254

Náklady příštích období 306 237

Příjmy příštích období 195 17

Kurzové rozdíly aktivní 16 0

AKTIVA celkem 16 880 16 557

PASIVA
Stav  

1. 1. 2010
Stav   

31. 12. 2010

Vlastní zdroje celkem 11 751 11 550

Jmění celkem 11 446 11 459

Vlastní jmění 10 030 10 169

Fondy 1 416 1 290

Výsledek hospodaření celkem 305 91

Účet výsledku hospodaření 0 91
Výsledek hospodaření ve schvalova-
cím řízení 305 0

Cizí zdroje celkem 5 129 5 007

Rezervy celkem 75 0

Dlouhodobé závazky celkem 126 377

Dlouhodobé bankovní úvěry 126 377

Krátkodobé závazky celkem 2 432 3 821

Dodavatelé 495 630

Přijaté zálohy 827 2 092

Ostatní závazky 207 35

Zaměstnanci 39 163

Závazky k institucím SZ a veřejného ZP 40 101

Daň z příjmů 0 0

Ostatní přímé daně 11 46

Daň z přidané hodnoty 205 216
Závazky ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu 219 0

Jiné závazky 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0

Dohadné účty pasivní 389 538

Jiná pasiva celkem 2 496 809

Výdaje příštích období 72 39

Výnosy příštích období 2 423 770

Kurzové rozdíly pasivní 1 0

PASIVA celkem 16 880 16 557



Výsledovka (Stav k poslednímu dni účetního období v celých tis. Kč)

NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost celkem
Spotřebované nákupy celkem 6 673 262 6 935

Spotřeba materiálu 4 221 109 4 330

Spotřeba energie 2 452 153 2 605

Služby celkem 8 167 853 9 020

Opravy a udržování 677 9 686

Cestovné 643 24 667

Náklady na reprezentaci 52 0 52

Ostatní služby 6 795 820 7 615

Osobní náklady celkem 32 849 1 329 34 178

Mzdové náklady 24 703 1 076 25 779

Zákonné sociální pojištění 8 050 249 8 299

Ostatní sociální pojištění 96 4 100

Zákonné sociální náklady 0 0 0

Daně a poplatky celkem 31 0 31

Daň silniční 17 0 17

Ostatní daně a poplatky 14 0 14

Ostatní náklady celkem 363 16 379

Ostatní pokuty a penále 3 0 3

Úroky 35 0 35

Odpis nedobytné pohledávky 3 0 3

Kurzové ztráty 23 1 24

Dary 80 0 80

Jiné ostatní náklady 219 15 234

Odpisy a tvorba OP a rezerv celkem 317 33 350

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 317 33 350

Tvorba rezerv 0 0 0

Náklady celkem 48 400 2 493 50 893

22—23

VÝNOSY hlavní činnost hospodářská činnost celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 5 910 2 671 8 581

Tržby za vlastní výrobky 23 557 580

Tržby z prodeje služeb 5 887 2 114 8 001

Tržby za prodané zboží 0 0 0

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 -13 -13

Změna stavu výrobků 0 -13 -13

Ostatní výnosy celkem 340 43 383

Úroky 70 0 70

Kurzové zisky 9 0 9

Jiné ostatní výnosy 261 43 304

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv                                       
a opravných položek celkem 75 0 75

Tržby z prodej majetku 0 0 0

Zúčtování opravných položek 75 0 75

Přijaté příspěvky (dary) 1 705 0 1 705

Provozní dotace celkem 40 253 0 40 253

Provozní dotace 40 253 0 40 253

Výnosy celkem 48 283 2 701 50 984

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ hlavní činnost hospodářská činnost celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním -117 208 91

Daň z příjmu 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění -117 208 91

   zpět na obsah



Sdružení Podané ruce, o. s.
Francouzská 36, 602 00 Brno
IČO 60557621

Organizace registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: II/S-OS/1-25398/94-R. 

Právní forma: občanské sdružení

Účel, pro který byla zřízena: prevence a léčba drogových závislostí

Datum vzniku právní subjektivity: 21. 9. 1994

Statutární orgán: předseda sdružení Bc. Pavel Novák, za jeho nepřítomnosti jej zastupuje odborný ředitel nebo oblastní ředitel.

Dozorčí rada: MUDr. Zora Prosková, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Marek Jargus, Mgr. Jaromír Smejkal, 
JUDr. Petr Smejkal, Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Jindřich Vobořil, Božena Havlová

Zakladatelé: Jindřich Vobořil, Petr Žáček, Jana Novotná, Zuzana Starostová 

Vkladem do vlastního jmění byl převod budovy TK Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64, která byla majetkem Nadace Podané ruce 
ve výši pořizovací ceny 1.188.831 Kč.

Hlavní činnost: zřizování a provoz příslušných zařízení léčebné a sociální pomoci, poradenská, osvětová činnost.

Hospodářská činnost: služby s příslušnými živnostenskými oprávněními tj.: pořádání kurzů, výroba a prodej dárkových předmětů, 
nákup a prodej zboží, pořádání kulturních akcí, vydavatelství.

» 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ 
 ZÁVĚRCE ZA ROK 2010  

1. Vedení účetnictví, účetní metody, způsoby účtování, 
oceňování, odpisové metody, přepočty měn
Sdružení Podané ruce, o. s. (dále jen SPR):
n vedlo v účetním období 2010 účetnictví dle zákona  
 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. a českými účetními  
 standardy, a to elektronicky v SW programu firmy VEMA,  
 doklady jsou uloženy v archivu Francouzská 36, 602 00 Brno,
n provádí účtování materiálu dle způsobu B,
n třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin  
 dle zákona 586/1992 Sb., doba odepisování je stanovena  
 dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů na majetku pořízeného  
 z dotací a grantů provádí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.  
 a Českých účetních standardů,
n oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací  
 cenou (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby),  
 reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky  
 zvířat), vlastními náklady (majetek vytvořený vlastní činností),  
 nominální hodnotou (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky  
 a závazky) a cenou určenou pro daň darovací,
n k přepočtům měn používá denní kurz ČNB daného pracovního  
 dne (bankovní výpisy, granty) nebo kurz ze smlouvy − stálý  
 kurz (granty).

2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů
SPR eviduje pohledávku  po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve výši 

32 tis. Kč. SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. 
Závazek z titulu DPH činil k 31. 12. 2010 216 tis.Kč. Se souhlasem 
FÚ na odklad splátky byl tento závazek zaplacen dne 29. 03. 2011.

3. Stav zaměstnanců a osobní náklady v roce 2010

Členové statutárních orgánů, vykonávají svou činnost dobrovolně 
bez nároku na odměnu. Členové statutárních orgánů, kteří 
jsou zaměstnanci SPR, pobírají odměnu pouze za výkon pracovní 
činnosti v souladu s mzdovým předpisem sdružení. V průběhu 
roku 2010 nebyla členům statutárních orgánů ani jiným orgánům 
SPR poskytnuta půjčka z prostředků SPR.  

evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 104

z toho ženy 61

z toho zkrácený úvazek 30

z toho řídící pracovníci 4

z toho vedoucí pracovníci 22

z toho členové dozorčí rady 0

průměrný evidenční počet přepočtený 91,27

hrubé mzdy za rok 2010 (bez OON) 24.117.379,-

průměrná měsíční mzda 22.020,-



4. Způsoby zjištění základu daně z příjmu
SPR provozuje zdravotnické zařízení, a to Psychiatrickou AT  
ambulanci pod IČZ 72996466. S ohledem na §18, odst. 15 zákona  
o daních z příjmů byl základ daně zjištěn za celou organizaci 
ze všech příjmů s výjimkou úroků z vkladů na běžném účtu. 
Dále byly vyloučeny dary a odpisy majetku pořízeného z dotací 
a grantů. Pro daňový základ byl uplatněn odpočet dle zákona  
o dani z příjmu §20, odst. 7 pro neziskové organizace ve výši 153 
tis. Kč. Vzniklá úspora na dani z příjmu ve výši 29 tis. Kč bude 
v roce 2011 použita na krytí nákladů spojených s poskytováním 
zdravotní péče.

5. Ostatní závazky
SPR má u Volksbank CZ, a. s. sjednán rámcový kontokorentní  
úvěr v průměrné výši 2,75 mil. Kč, který se čerpá zejména jako 
překlenovací provozní úvěr v období do uvolnění prostředků  
z veřejných rozpočtů a na předfinancování projektů podpořených 
ze strukturálních fondů EU. Tento úvěr je kryt zástavním právem 
na budovu Podcestný Mlýn v Jihočeském kraji a 2 bianco směnkami.  
SPR má sjednány dva dlouhodobé úvěry na pořízení dopravní 
techniky u GE MONEY Multiservis a VB Leasing. KZ k 31. 12. 2010  
u GE MONEY Multiservis činí 100.7 tis. Kč a termín splatnosti úvěru  
je k 22. 5. 2014. KZ k 31. 12. 2010 u VB Leasing činí 275.8 tis. Kč 
a termín splatnosti úvěru je k 19. 5. 2014. Splátky úvěru i LS jsou 
prováděny v souladu s platebními kalendáři.

6. Dary
Organizace získala finanční dary v celkové výši Kč 987 tis. Kč, 
dary byly použity na úhradu provozních nákladů. Materiální dary 
byly obdrženy v hodnotě Kč 226 tis. Kč. Jejich podrobný přehled 
je přílohou přiznání k dani darovací. 
Dále organizace eviduje k 31. 12. 2010 KZ na AÚ 68250 (příspěvky 
od nadací) v celkové výši 492 tis.Kč. Výnosy z darů byly čerpány 
v souladu s podmínkami pro rok 2010. Dary, které nebyly vyčer-
pány v průběhu roku 2010, byly převedeny do fondu − příspěvky 
nadací (91150) a KZ k 31.12.2010 na tomto účtu činí 286 tis. Kč. 
Dále je evidováno Kč 4,5 tis. Kč v rámci sbírky. Tyto prostředky 
byly převedeny do fondu − sbírka (91160) již v roce 2009 a dosud 
nebyly tyto peněžní prostředky čerpány. Tyto dary budou i nadále 
čerpány v souladu s podmínkami v roce 2011.

7. Rozbor HV
Za rok 2009 byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 
304.699,52 Kč. Na zasedání Valné hromady SPR dne 17. 6. 2010 
bylo schváleno jeho převedení v celé výši do rezervního fondu 
SPR. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2010 byl záporný  
ve výši −117 tis. Kč, výsledek z hospodářské činnosti byl kladný 
ve výši +208 tis. Kč, takže celkový hospodářský výsledek SPR  
za rok 2010 je kladný a činí 91.258,58 Kč. Dosažený výsledek bude 
zaúčtován na účet 931 − Hospodářský výsledek ve schvalovacím 
řízení a bude rozdělen v souladu s rozhodnutím Valné hromady.  

8. Příspěvky přijaté ze zahraničí − provozní celkem 
(účet 69102)…. 2 896 tis. Kč 
ESF − Evropský sociální fond                                              
Přijaté prostředky byly použity zejména na úhradu nákladů  

 na mzdy, vzdělávání, nákup materiálu a další provozní nemate-
riálové náklady v souladu s rozpočty jednotlivých projektů. 
Struktura provozních dotací je součástí výroční zprávy organizace.

9. Doplňující údaje k rozvaze
K 31. 12. 2010 eviduje SPR na účtu SÚ 388 (dohadné účty aktiv-
ní) KZ ve výši 1.648 tis. Kč. Jedná se zaúčtování dohadných po-
ložek, které souvisí s víceletým projektem financovaným z ESF.
K 31. 12. 2010 byly vytvořeny, v souladu s věrným zobrazením 
stavu účetnictví, závazků a pohledávek dohadné položky pasivní 
v celkové výši 538 tis. Kč. Jedná se o předpokládanou výši 
nevyfakturovaných dodávek. Většina dohadných položek byla 
tvořena na základě dostupných údajů běžného roku a s přihléd-
nutím k nákladům minulých období. U energií středisek Vyškov, 
Blansko, Prostějov byly dohadné položky tvořeny ve výši zapla-
cených záloh, a to z důvodu nemožnosti přístupu k měřidlům.
KZ k 31. 12. 2010 na účtu 26110 − peníze na cestě činí 30 000 Kč. 
Jedná se o výběr hotovosti platební kartou do pokladny dne 
31. 12. 2010. Tato operace však byla dle výpisu z běžného účtu 
banky proúčtována bankou až v období měsíce ledna 2011.
Vytvořená rezerva z let 2007 až 2009 ve výši 75 tis. Kč byla 
rozpuštěna dle plánu. 
Částka v Rozvaze, řádek B II. 1. Odběratelé, v celkové výši 
1.186 tis. Kč, obsahuje z položek ve významné výši, pohledávku 
cca 804 tis. Kč za Jihomoravským krajem a cca 157 tis. Kč za Olo-
mouckým krajem v rámci Individuálních projektů.

10. Změny účetní metodiky
V průběhu roku 2010 nedošlo, mimo těch, které jsou v souladu se 
zněním zákonů, ke změně účetních postupů. Došlo pouze k pře-
číslování označení nákladových středisek a projektových center.

11. Významné události po 31. 12. 2010
Na zasedání Valné hromady SPR dne 31. 1. 2011 bylo přijato 
usnesení, ve kterém valná hromada souhlasí se založením spo-
lečnosti s ručením omezeným v průběhu r.2011. Předmětem 
podnikání s.r.o. bude sociální činnost. 

V Brně dne 17. 5. 2011
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Bc. Pavel Novák
předseda Sdružení Podané ruce
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Příjemce:
Sdružení Podané ruce, občanské sdružení
IČ 60557621
602 00 Brno, Francouzská 36

Zpráva o účetní závěrce
Provedli jsme  audit přiložené účetní uzávěrky občanského sdru-
žení Sdružení Podané ruce, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 
2010, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12. 2010, přehledu  
o peněžních tocích za rok končící 31.12. 2010 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Sdružení 
Podané ruce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní uzávěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky 
za účetní závěrku
Statutární orgán Sdružení Podané ruce je odpovědný za sestavení 
účetní závěrky, která podává věrný  a poctivý obraz v souladu  
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu 
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 
zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat 
etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom zís-
kali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkaz-
ních informací o částkách a údajích  zveřejněných v účetní zá-
věrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vy-
hodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní 
závěrce způsobených podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování 
těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní 
pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní 
jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účet-
ních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědče-
ni, že získané důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok  auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv občanského sdružení Sdružení Podané ruce 
k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření  
a peněžních toků za rok končící 31.12. 2010 v souladu s českými  
účetními předpisy.

Zpráva o ověření výroční zprávy
Ověřili jsme soulad výroční zprávy občanského sdružení Sdružení 
Podané ruce k 31. 12. 2010 s účetní závěrkou, která je obsažena 
v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný 
statutární orgán Sdružení Podané ruce. Naším úkolem je vydat 
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy 
s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami  Komory auditorů 
České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby  auditor naplánoval 
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že infor-
mace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež 
jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech  
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 
Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený 
podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě 
občanského sdružení Sdružení Podané ruce k 31. 12. 2010 ve všech 
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Obchodní firma: AUDIT — DANĚ, spol. s r. o.
Sídlo: Vídeňská 89, 639 00  Brno
Číslo a osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společ-
ností: 198
Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti vypra-
coval zprávu: Ing. Pavla Dvořáková
Číslo osvědčení a zápisu do seznamu auditorů: 1690
Datum vypracování: 31. května 2010
Podpis auditora:



Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají …
Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům:

Úřad vlády ČR − Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Úřad vlády ČR − Rada vlády pro záležitosti romské menšiny; Úřadu 
vlády ČR − Rada vlády pro lidská práva; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; 

Jihomoravský kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Statutární město Brno; Statutární město Olomouc; Město Vyškov; 
Město Boskovice; Město Uherské Hradiště; Město Litovel; Město Blansko; Město Prostějov; Město Uherský Brod; Město Šternberk; 
Město Staré Město; Město Kunovice; Město Znojmo;

Nadace VINCI v České republice; Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; Nadace České spořitelny; Nadace Děti-kultura-sport; 
Nadace rozvoje občanské společnosti, ze sbírkového projektu „Pomozte dětem!”; Nadace OKD;

Adriana; agriKomp Bohemia, s.r.o.; Alinvest Břidličná, a.s.; Apoštolská církev Prostějov; Auxilia team, s.r.o.; Aveko Servomotory, 
s.r.o.; Barvy − Vojtěch Marák; Čas, o.s.; Časopis 100+1; Časopis Board; ČDS − Trading, spol. s r.o.; Česká asociace streetwork o.s.;  
ČKD Blansko Holding, a.s.; Ders, s.r.o.; Divadlo Husa na provázku; DJ bazar; Dobrá čajovna Olomouc; Drogerie Teta; Elisabeth 
Pharmacon spol. s r.o.; Gala; Gymnázium Jiřího Wolkera; Habro – Ing. Navrátil; HaDivadlo; Husqvarna; Inzertní agentura Profit; 
Jimaz; JUDr. Smejkal; Karmel Matky Boží; Lékárna Haná; Lékárna Konice; Lékárna Plumlov; Lékárna U Sv. Petra; Lékárna U Vlaštovky; 
Maws nábytek − Aleš Možný; Mgr. Tomáš Rašovský, advokát; Microsoft ČR; Mon-ast Brno; Nakladatelství Beck cz.; Nakladatelství 
Větrné mlýny; Nalepsi, s.r.o.; National Geographic; Olaer CZ.; Penam, a.s.; PepCom spol. s r.o.; Pepino; Portál; Potraviny Zdeňka 
Neoralová; Presskan Prostějov; Prodejna čajů Prostějov; Projekty LM; Rašínova vysoká škola; Rebio; Redvel; Rent–Pharm, a.s.; 
Rozmarýna; Římskokatolická farnost; Dolní Bojanovice; Schering − Plough s.r.o.; Silicium Computers; Stavebniny, Kostelecká 
Prostějov; Stavebniny Vrahovická Prostějov; Swiss Trade, s.r.o.; Toray Textiles Central; Europe, s.r.o.; Trampolíny Eu; United 
people s r.o.; Vema, a.s.; Vinařství Mikulica; Vodafone Czech Republic, a.s.; Vodák sport, s.r.o.; Volksbank CZ, a.s.; Vulkan 
Medical, a.s.; Záhrada Café Therapy; Žebřík, o.s.;

Brindzáková M.; Brodický R.; Budínová M.; p. Čechová; Černý J.; Dostál M.; Hájková M.; Heidlerová L.; Jargus M.; Klein P.; Mikulica P.; 
Moravcová L.; Možíš L.; Navrátil P.; Nekvinda A.; Nováková H.; p. Mazáčová; Rezňak P.; Skoupý M.; Smička J.; Stehlíková O.; 
Šípková J.; Škvařil Č.; Škvařilová O.; Velek J.; p. Vítek; 
 
… a také všem anonymním dárcům 
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PŘÍLOHA B

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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Organizační struktura platná k datu 31.1. 2011

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, o.s.
Vedení sdružení − statutární zástupce: předseda; 
zástupci statutárního zástupce: odborný ředitel, 
oblastní ředitel

Divize organizační

Ekonomické oddělení Oddělení kontaktních
služeb v JMK

Oblastní ředitel

I.E.S. − Institut
expertních služeb

Předseda

Eikón − sociálně
terapeutická dílna

Kontaktní centrum v Olomouci

Terénní programy Olomouc

Práce s klienty v konfliktu
se zákonem

Ambulance adiktologie

NZDM KudyKam

Kontaktní centrum Prostějov

NZDM Prostějov

Terénní programy Prostějovsko

Kontaktní centrum Charáč

Terénní programy Brno
Poradna EXTC.cz

Víceúčelová drogová služba 
na Blanensku

Drogová služba Vyškov

Kontaktní centrum Netopeer –
Víceúčelová drogová služba

Speciální prevence

Nízkoprahový klub pro děti
a mládež PVC Blansko

Kontaktní centrum Vídeňská

Duchovně pastorační služba

Doléčovací centrum Jamtana

Drogové služby ve vězení 
a následná péče

Denní psychoterapeutické
sanatorium Elysium

Psychiatrická AT ordinace

Pasáž

Terapeutická komunita 
Podcestný Mlýn

Program metadonové 
substituce

Kancelář sdružení

Divize odborných služeb JMK
Odborný ředitel

Divize odborných služeb OK a ZK
Oblastní ředitel Divize ostatních služeb

Valná hromada
Dozorčí rada

Předseda
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VEDENÍ ORGANIZACE
Předseda sdružení: Bc. Pavel Novák
E-mail: novak@podaneruce.cz

Odborný ředitel: PhDr. Jiří Libra
E-mail: libra@podaneruce.cz

Oblastní ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
E-mail: hruby@podaneruce.cz

Adresa: Francouzská 36, 602 00 Brno
Tel./Fax: (+420) 545 247 535
GSM: (+420) 777 916 285
E-mail: info@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

DIVIZE ORGANIZAČNÍ
Předseda: Bc. Pavel Novák
E-mail: novak@podaneruce.cz

Oddělení ekonomické
Ekonom: Ing. Otto Hrdlička
E-mail: ekonom@podaneruce.cz

Kancelář sdružení
Vedoucí kanceláře: 
Mgr. Helena Rampachová
E-mail: rampachova@podaneruce.cz

DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odborný ředitel: PhDr. Jiří Libra
E-mail: libra@podaneruce.cz

Doléčovací centrum Jamtana
Adresa: Francouzská 36, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 545 246 690
GSM: (+420) 777 916 265
E-mail: jamtana@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Tomáš Přikryl

Drogové služby ve vězení a následná péče
Adresa: Francouzská 36, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 545 247 542
GSM: (+420) 777 916 262
E-mail: vezeni@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Olga Škvařilová

 Centrum prevence
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel./Fax: (+420) 549 211 278
GSM: (+420) 777 916 260
E-mail: prevcentrum@podaneruce.cz
Vedoucí: Ing. Radovan Voříšek

Poradenské centrum Pasáž 
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
GSM: (+420) 777 916 288
E-mail: pasaz@podaneruce.cz
Vedoucí služby: Mgr. Pavel Nepustil, DiS.

Kontaktní centrum Vídeňská
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
Tel.: (+420) 543 249 343
GSM: (+420) 777 889 919
E-mail: kc.videnska@podaneruce.cz
Vedoucí: Jiří Valnoha, MA, DiS.

Duchovně pastorační služba
Adresa: Vídeňská 3, 639 00  Brno
Tel.: (+420) 543 249 343
GSM: (+420) 777 916 275
E-mail: duchpast@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Jaromír Smejkal

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
PVC Blansko
Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
Tel.: (+420) 516 410 621
GSM: (+420) 777 916 283
E-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz
www.pvcklub.unas.cz
Vedoucí: Mgr. Helena Kotová

Denní psychoterapeutické sanatorium 
Elysium
(ambulantní terapie, program metadonové 
substituce)
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel./Fax: (+420) 541 227 704
GSM: (+420) 777 916 261
E-mail: elysium@podaneruce.cz
Vedoucí: MUDr. Jiří Dolák

 Psychiatrická AT ordinace
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel./Fax: (+420) 541 226 070
GSM: (+420) 777 916 263
E-mail: psychiatricka.ambulance@poda-
neruce.cz
Vedoucí: MUDr. Ronald Marek

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn
Adresa: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice
Tel./Fax: (+420) 384 420 172
GSM: (+420) 774 991 624
E-mail: komunita@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Martina Krištofová-Sobihar-
dová

Oddělení kontaktních služeb v JMK
Vedoucí oddělení: Jiří Valnoha, MA, DiS.
Tel.: (+420) 777 916 256
E-mail: valnoha@podaneruce.cz

Terénní programy Brno
Adresa: Vídeňská 3, 639 00  Brno
Tel.: (+420) 543 210 802
GSM: (+420) 777 916 272
E-mail: street@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Roman Hloušek DiS.

Víceúčelová drogová služba na Blanensku
Adresa: Fügnerova 1, 678 01 Blansko
Tel.: (+420) 516 411 692
GSM: (+420) 774 916 048
E-mail: terenbk@podaneruce.cz
Zástupce vedoucího: Petra Zatloukalová, 
DiS.

Kontaktní centrum Netopeer
– Víceúčelová drogová služba
Adresa: Horní Česká 4, 669 02 Znojmo
Tel.: (+420) 515 264 996
GSM: (+420) 777 916 270
E-mail: netopeer@podaneruce.cz
Vedoucí: Jiří Valnoha, MA, DiS.

PŘÍLOHA C

ADRESÁŘ
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Drogová služba Vyškov
Adresa: Palánek 74, 682 01 Vyškov
Tel.: (+420) 517 330 509
GSM: (+420) 774 916 049
E-mail: vyskov@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Klára Kučerová

Poradna EXTC.cz
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
Tel.: (+420) 543 210 802
E-mail: info@extc.cz
www.extc.cz

DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB OLO-
MOUCKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
Oblastní ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
GSM: (+ 420) 777 916 266
E-mail: hruby@podaneruce.cz

Kontaktní centrum v Olomouci
Adresa: Sokolská 48, 779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 220 034
GSM: (+420) 774 991 625
E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Lucie Řeřichová, DiS.

Terénní programy Olomouc
Adresa: Sokolská 48, 779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 232 123
GSM: (+420) 777 916 267
E-mail: street.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: PhDr. Kateřina Andrlová

Ambulance adiktologie
Adresa: Sokolská 41, 779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 154 917
GSM: (+420) 774 991 625
E-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Lucie Řeřichová, DiS.

Práce s klienty v konfliktu
se zákonem
Adresa: Sokolská 41, 779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 154 917
GSM: (+420) 777 916 279
E-mail: vezeni.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Irena Sedláčková

NZDM KudyKam
Adresa: Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 585 220 430
GSM: (+420) 777 916 286
E-mail: kudykam@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Petra Pšenicová

Kontaktní centrum Prostějov
Adresa: Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
Tel.: (+420) 582 361 401
GSM: (+420) 777 916 268
E-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: PhDr. Iva Velková

NZDM Prostějov
Adresa: Na příhoně 20, 796 01 Prostějov
Tel.: (+420) 582 330 132
GSM: (+420) 777 916 268
E-mail: nzdm.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: David Bezdomnikov

Terénní programy Prostějovsko
Adresa: Na příhoně 20, 796 01 Prostějov
Tel.: (+420) 582 330 132
GSM: (+420) 777 916 288
E-mail: street.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: David Bezdomnikov

Kontaktní centrum Charáč
Adresa: Šromova 136, 686 01 Uherské 
Hradiště
Tel.: (+420) 572 540 616
GSM: (+420) 777 916 269
E-mail: charac@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Vladimír Kaška

DIVIZE OSTATNÍCH SLUŽEB
Předseda sdružení:                                                                            
Bc. Pavel Novák
E-mail: novak@podaneruce.cz

Eikón – sociálně terapeutická dílna, 
výroba a prodej ikon
Adresa: Francouzská 36, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 531 010 902
GSM: (+420) 777 916 264
E-mail: eikon@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Česlav Škvařil

Oblastní ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
GSM: (+ 420) 777 916 266
E-mail: hruby@podaneruce.cz

I.E.S. – Institut expertních služeb
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel.: (+420) 541 225 188
Tel.: (+420) 777 916 277
E-mail: ies@podaneruce.cz
Ředitel I.E.S.: Bc. Martin Boxan

Adresář aktuální k datu 1. 4. 2011

   zpět na obsah





Tým Sdružení Podané ruce v roce 2011

Andrlová Kateřina; Baráková Veronika; Bendlová Alena; Bezdomnikov David; Blažek Petr; Boxan Martin;  
Bracek Tomáš; Bukáčková Lucie; Černý Jakub; Dobešová Radka; Dohnalová Denisa; Dolák Jiří; Esterková Zuzana; 
Fišerová Lenka; Frgálová Gabriela; Furmánková Michaela; Gajdošík Dušan; Grepl Marek; Guryčová Zuzana;  
Hamanová Veronika; Hloušek Roman; Holub Ladislav; Hořava Robert; Hrdlička Otto; Hrubý Lukáš Carlos; Chara-
lambidu Dagmar; Janyšková Anna; Kadlec Petr; Karásek Daniel; Kaška Vladimír; Klein Pavel; Klimeš Jiří; Konečná 
Jana; Koršňáková Kristína; Kotová Helena; Krchníková Milena; Krištofová-Sobihardová Martina; Kuběna David; 
Kučerová Jana; Kučerová Klára; Kučerová Martina; Kuchařová Ivana; Kuchařová Petra; Lalík Martin; Libra Jiří; 
Lívanský Jakub; Macháčková Lenka; Maierová Eva; Marek Ronald; Mašková Lucie; Matonohová Lenka; Matoušek  
Petr; Mořický Jakub; Müllerová Libuše; Navrátilová Veronika; Nepustil Pavel; Netík Vojtěch; Neudert Jan; Nevrkla  
Tomáš; Novák Pavel; Novotná Lucie; Paštrnáková Naděžda; Pechová Gabriela; Perelló Maria Luisa; Pilat Lidija;  
Procházka Pavel; Protivínská Zuzana; Přikryl Tomáš; Pšenicová Petra; Rampachová Helena; Rašovská Jana;  
Řeřichová Lucie; Sadílková Eva; Sedláčková Irena; Sedlák Petr; Schaferová Michaela; Smičková Simona; Soukalová  
Veronika; Staníková Lenka; Strnadová Kateřina; Svoboda Pavel; Szotáková Markéta; Šanderová Romana; Šilhanová  
Zuzana; Šimků Libor; Šipková Jana; Škvařil Česlav; Škvařilová Olga; Šuranská Pavla; Tikovský Alexandr; Tkaná  
Naděžda; Tomečková Simona; Valnoha Jiří; Večeřa Oldřich; Vejrostová Gabriela; Velková Iva; Veselá Miriam;  
Veselý Jan; Voříšek Radovan; Vrbová Jitka; Vybíralová Ivana; Vycpálek Jozef; Wünschová Jana; Zatloukalová Petra.
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Zvláštní poděkování panu Jindřichu Štreitovi za možnost uveřejnění fotografií z cyklu „Cesta ke svobodě“


