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Základní 
informace 1
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Správní rada:  
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Vize,
poslání, 
cíle 
a hodnoty 2
VIZE
Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské spo-
lečnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat 
k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí.

POSLÁNÍ
Poskytovat všestrannou podporu a účinnou pomoc lidem v náročných situacích jejich života a pomáhat 
jim tak osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život 
a zapojit se do života společnosti. Vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů 
s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost, a to tvorbou a nabíd-
kou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Naše činnost se odehrává ve dvou 
stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

CÍLE
K tomu, aby mohla naše obecně prospěšná společnost toto poslání naplnit, je naším cílem poskytovat 
kvalitní služby v oblastech:

  odstranění návykového chování, kde nabízíme preventivní, léčebné, poradenské programy 
v případě závislostí látkových i nelátkových,

  ochrany duševního zdraví, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik,

  programů postpenitenciární péče pro osoby propuštěné z výkonu trestu nebo ve výkonu trestu,

  programů na podporu sociální inkluze, práce se společensky znevýhodněnými a ohroženými 
dětmi a mládeží formou mentoringu, kvalitního trávení volného času a mimoškolního vzdělá-
vání, programů na podporu etnických skupin a dalších.
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Prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí 
a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, chceme uspokojovat 
celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách. Naším cílem je nejen 
eliminovat nežádoucí společenské jevy, ale také podpořit všestranný rozvoj našich klientů a rovných 
příležitostí k jejich zapojení do společnosti.

HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ SLUŽBY 
SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE
Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, 
týmová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet na cestě ke svobodě.
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Historie 3
1984−1994
V roce 1984 vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomoci. Část lidí 
z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. V roce 1991 je založena Nadace Podané ruce. V ná-
sledujících letech od prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě jsou 
datovány začátky prvních terénních aktivit na Moravě. V Olomouci je otevřeno první K - centrum. 
V roce 1993 je zahájena kontaktní práce v Brně v prostorách, které Podaným rukám věnoval řád 
Milosrdných bratří. 

1994 2000
V roce 1994 je založeno občanské sdružení − Sdružení Podané ruce, o.s. a přebírá všechny akti-
vity nadace. V tomto roce je zahájena činnost centra Prevence v Brně ve spolupráci se Školským 
úřadem Brno. V roce 1996 otevíráme terapeutickou komunitu Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří. 
Pokračuje pomoc při zakládání drogových služeb na Moravě, spolupracujeme s dalšími nezis-
kovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími státními institucemi. 
V roce 1998 zahajujeme program Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně a slu-
žeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region. V roce 
1999 otevíráme Doléčovací centrum Jamtana v Brně. Zahajujeme činnost Institutu vzdělávání 
v oblasti drogových závislostí (I.E.S.). V roce 2000 dochází k oddělení kontaktního centra od te-
rénních služeb v Brně, zřizujeme metadonovou ambulanci při DPS Elysium. Jako další otevíráme 
Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti.

2001 2005
Zahajujeme program Prevence zneužívání syntetických drog. Otevíráme kontaktní centrum ve Znojmě 
(KC Netopeer ) a kontaktní centrum v Prostějově (KC Želva). V letech 2002 a 2003 zahajuje činnost 
psychiatrická ambulance v Brně a v Olomouci je zahájen provoz centra Práce s klientem v konfliktu se 
zákonem a Programů terénní práce v Olomouci jako samostatných středisek. V roce 2004 a 2005 re-
alizujeme mezinárodní projekt „Breaking the Circle“ v Kábulu (Afghánistán), projekt je podporován
 z fondů Evropské unie. 
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2006 2010
Přijímáme dvě nová střediska – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Víceúčelovou drogovou službu 
v Blansku. Tím začíná nová etapa – sdružení přestává být pouze „drogovou“ organizací, rozšiřuje nabídku 
svých služeb i o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Zakládáme drogovou službu ve Vyško-
vě. V roce 2007 do sítě služeb přibývá NZDM KudyKam v Olomouci. Rok 2008 je rokem příprav ke vzniku 
divizí. Registrujeme nové služby – Ambulanci adiktologie v Olomouci, NZDM Prostějov, Terénní progra-
my Olomouc pro práci s dětmi a mládeží, Poradenské centrum Pasáž. V roce 2009 dochází k upevnění 
divizní struktury. Všechny naše drogové služby jsou úspěšně certi ikovány. Zaměřujeme se na lokality vý-
razně ohrožené sociální exkluzí. Věnujeme se nejen drogovým závislostem, ale závislostem jako širšímu 
fenoménu (alkohol, gambling), rozvíjíme pracovní strategie v zacházení s komplikovanými závislostmi. 
V roce 2010 nastupuje dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich Vobořil na pozici výkonného mís-
topředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora.
Do funkce předsedy sdružení je zvolen Pavel Novák. V tomto roce realizujeme projekt výzkumu preva-
lence hepatitidy typu C. Zahajujeme projekt Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé kli-
enty. Realizujeme projekt Lokální partnerství v Olomouci. Ambulance adiktologie se etabluje jako jediné 
zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče.

2011
V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený kom-
plex nízkoprahových služeb. Propojení centra Pasáž s Case managementem se stává základem pro kom-
plexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně. Pokračuje naše úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež 
v divizi Olomouckého a Zlínského kraje. Připravujeme vznik nové organizační struktury ve sdružení – vznik 
samostatných oddělení. Vrcholí proměna sdružení z organizace zabývající se nejprve pouze drogovými zá-
vislostmi přes organizaci zabývající se závislostmi látkového i nelátkového typu na organizaci, která kro-
mě prevence a léčby závislostí v nejširším smyslu poskytuje také nabídku nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež.   

2012
Od 1. 3. 2012 dochází k připravované organizační změně ve sdružení – dosavadní členění sdružení po-
dle regionálního principu je změněno založením samostatných oddělení, ve kterých jsou seskupeny 
služby podle svého zaměření. Vrcholí tak vývoj sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží – od prvního 
NZDM v roce 2006 až po vytvoření samostatného oddělení Prevence a nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež v roce 2012. Rozvíjíme dále práci v oblasti gamblingu a projekty ve vyloučených lokalitách (Lo-
kální partnerství v Olomouci). Podobně zaměřeným projektem v regionu Brna je započetí práce na vytvo-
ření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně. Úspěšně realizujeme jednání převzetí NZDM Nitka 
a Terénních programů Šumpersko, daří se nám připravit převzetí obou těchto programů. 

2013
Příprava k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Pokračují práce v ob-
lasti gamblingu: prosazování tématu vůči městům i centrálním a dalším donorům, výběr a proškolení 
našich zaměstnanců pro práci s gamblery, tvorba krajských projektů. Díky grantu z OP LZZ a dotaci 
z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se práci s gamblery daří úspěšně rozvinout, narůstá 
počet klientů. Aktivní účast u kulatých stolů a na konferenci na téma patologického hráčství. Práce ve 
vyloučených lokalitách: dokončení projektu Lokální partnerství v Olomouci a v Brně se daří prosazovat 
a započít realizaci projektu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně.
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2014
Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost provedena ke dni 1. 1. 2014. Roz-
voj práce s patologickými hráči. Spuštění plného provozu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě 
a zahájení druhého metadonového programu v Brně. Otevření psychiatrické ambulance ve Zlíně. Zamě-
ření na projekty prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých. Projekt Hard and Smart – práce v pro-
středí nočního života. Stěhování správy a několika center. Podíl na podpoře integrované politiky. Aktivní 
účast na Adifóru. Spolupráce s A.N.O. 

2015
SPR převzala od Sdružení pěstounských rodin nové zařízení – NZDM V Brně na Václavské. Projekt Hard 
and Smart: inovativní projekt našeho terénu v Brně, jednáno o jeho inanční podpoře, probíhá tvorba 
koncepce projektu. Sjednocení názvů našich služeb. Přechod inancování z MPSV na kraje – řešení potíží 
plynoucích z různorodého přístupu krajů k procesu přechodu inancování. Projekt prevence gamblingu 
Stacked Deck – v rámci našeho projektu přicestoval z Kanady Dr. Robert Williams s kolegyní Jennifer 
Arthur, absolvovali jsme vyškolení v jejich metodě prevence gamblingu pro děti a mládež 13–19 let. 
Pokračuje projekt Rozvoj drogové prevence v Ag hanistánu.
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Slovo
ředitelů 4

Vážené kolegyně a kolegové, vážení donoři, milí příznivci a přátelé,

ačkoliv rok 2016 je už v plném proudu, dovolte nám pozvat Vás společně s námi k malému ohléd-
nutí za rokem loňským. Mohli bychom zde rekapitulovat úkoly a výzvy, které nám rok 2015 přine-
sl a se kterými jsme se potýkali, mohli bychom také připomenout úspěchy, kterých jsme dosáhli. 
Nejvíce nám ale při vzpomínání na uplynulý rok hlavou běží myšlenka, která se neváže jen k roku 
2015, ale trvá průběžně - radost a vděčnost za roky spolupráce s bezvadnými kolegy, z nichž vel-
ká většina si – kupodivu stále a bez výkyvů – drží jak vysokou odbornou úroveň své práce, tak 
i neúnavné lidské zapálení, nasazení, důvěru v naši práci, důvěru v to, že můžeme zlepšit životy 
lidem, kteří vstupují do našich služeb a že naše práce má smysl. Může se to zdát být samozřejmé 
a často se předpokládá (či přímo očekává), že profesionálové v pomáhajících profesích nemohou 
trpět beznadějí, únavou, vyčerpáním, pocitem bezvýchodnosti, pocitem ztráty smyslu své práce. 
Opak je pravdou. Co nás však vždycky znovu uvádí do příjemného úžasu, je to, jak se kolegové 
dokáží s těmito pocity vypořádat – vyprat je v sobě jako špinavé prádlo v pračce, vysušit je na 
čerstvém vzduchu a znovu nastartovat sami sebe se stejným entuziasmem, důvěrou, vírou a po-
korou. A protože Podané ruce se za posledních 25 let své existence rozrostly na organizaci s více 
jak sto zaměstnanci a není mnoho příležitostí, jak mluvit s každým z nich, dovolte nám využít této 
příležitosti a říct jim, že je nám potěšením pracovat v jejich společnosti. Tedy v naší společnosti.

Bylo by ale škoda nezmínit avizované úkoly a výzvy, které nám v roce 2015 přišly do cesty. Pojďme 
to tedy vzít letem světem chronologicky a zmínit alespoň několik málo z nich. Na jaře roku 2015 
se nám podařil zajímavý počin v oblasti prevence patologického hráčství – realizovali jsme u nás 
dlouho připravovanou stáž jednoho z předních zahraničních expertů na gambling, doktora Ro-
berta Williamse, součástí stáže bylo seznámení a proškolení v jediné existující metodice prevence 
patologického hráčství u dětí a mládeže Stacked Deck. 
Pokud zůstaneme u zahraničních projektů, po celý rok jsme pokračovali v realizaci našeho projek-
tu Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu. Tým našich pracovníků trávil přímo na místě v Afghá-
nistánu několik týdnů a konzultoval s afghánskými kolegy možnosti zavádění drogové prevence 
přímo v jejich podmínkách. Projekt pokračuje úspěšně doposud. Slibně se začal více rozvíjet i náš 
netradiční projekt Hard and Smart – projekt prevence v prostředí taneční scény, nočního života 
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Pavel Novák, ředitel společnosti

a zábavy. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou jednak návštěvníci těchto zařízení, ale také jejich 
provozovatelé. Cílem a smyslem projektu je učinit ze zařízení nočního života a zábavy prostředí 
bezpečnější; zaměřuje se na rizika spojená s užíváním alkoholu a drog – akutní psychické potíže, 
dehydratace, předávkování a podobně. 
V roce 2015 už jsme byli transformovaní z původního občanského sdružení na obecně prospěš-
nou společnost a rozhodli jsme se ještě podívat na zoubek názvům našich center. Historicky naše 
služby vznikaly postupně, z různých ideových východisek, jejich názvy byly často tvořeny jako vy-
jádření příchylnosti k nějaké ideji, filozofické myšlence, historické postavě či historickému místu. 
Různost názvů se nám ale ukázala být jako spíše překážející, proto jsme udělali převratný krok 
a všechny naše služby jsme přejmenovali. Vzápětí jsme ale už byli nuceni upřít veškerou pozornost 
k problematice přesunu inančních prostředků z MPSV na kraje. Vzhledem k tomu, že společnost pů-
sobí ve třech krajích a podmínky veřejné podpory jsou v každém z krajů jiné, jistě si umíte představit, 
že nás čekaly nelehké chvíle.
Také jsme sledovali dění na politické scéně, a to zejména proto, že se začínal řešit vládní návrh zákona, 
který má nahradit stávající platný zákon č. 379/2005 Sb. Podíleli jsme se i na přípravách strategických 
dokumentů a byli jsme členy pracovních skupin k akčním plánům pro oblast alkoholu, tabáku i drog.
Zapojovat se do těchto aktivit se nám dařilo zejména prostřednictvím A.N.O. – Asociace nestát-

ních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním 
chováním, jejíž předsedkyní se v únoru 2015 stala Helena Rampachová. 
Jako dlouhotrvající evergreen se nám stále vracela záležitost, která nás trápí už dlouhá léta, 
a to roztrhanost služeb prevence a léčby závislostí mezi různé rezorty, které stanovují navzájem se vel-
mi lišící se podmínky – výše zmíněný přesun inančních prostředků z MPSV na kraje složitost situace 
a nutnost začít jednat o jiném vhodném nastavení celého systému protidrogové politiky jen více zdůraznil. 
Tím se dostáváme k tomu, čeho bychom v letošním roce rádi dosáhli. Kromě naplnění a rozvoje 
našich současných standardních projektů, z nichž mnohé realizujeme už mnoho let a dobře je 
znají jak naši klienti, tak i veřejnost, chceme úspěšně rozvíjet naše služby – v Brně například 
prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, chceme pokra-
čovat v public relations směrem k veřejnosti, chceme vytvořit krátká vzdělávací videa pro ro-
diče teenagerů s návody, jak řešit různé situace týkající se návykových látek, chceme rozvíjet 
a stabilizovat naše terapeutická centra zaměřená na pomoc gamblerům a jejich blízkým včetně 
dluhového poradenství. 

Pavel Novák, ředitel společnosti Helena Rampachová, zástupce ředitele
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Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel

Cíle ve vztahu k našim klientům však nejsou vše – chceme myslet i na naše zaměstnance a být pro 
ně stabilním zázemím.

A co bychom si přáli? Dosáhnout změny systému protidrogové politiky tak, aby naše služby neby-
ly „porcovány“ mezi různými rezorty a jejich rozdílnými (mnohdy neslučitelnými) podmínkami. 
Dosáhnout navýšení dotačních zdrojů tak, aby potřebné služby – nejen ty naše, ale v rámci celé 
České republiky – byly dostatečně finančně zajištěny, aby bylo možné služby rozvíjet, reagovat na 
nové trendy, sdílet dobrou praxi se zahraničními kolegy, zkoušet a ověřovat nové metody práce…
a poskytovat našim klientům služby, které potřebují.

Dosáhnout ke hvězdám... a být a zůstat na cestě ke svobodě. Milí kolegové, přátelé, příznivci – protože 
Společnost Podané ruce v letošním roce 2016 slaví 25. narozeniny, sfoukněte s námi svíčky na dortu 
– zavřete oči a přejte si s námi – tři, dva – jedna – teď!

      

Pavel Novák, ředitel společnosti

Jiří Dolák, odborný ředitel

Jiří Dolák, odborný ředitel

Helena Rampachová, zástupce ředitele

Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel

Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel
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HOSPODAŘENÍ   
SKLADBA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V TIS. KČ

VÝNOSY
 Dotace státní  41 883 

 Úřad vlády  13 135 

 MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  20 759 

 MZ – Ministerstvo zdravotnictví  1 244 

 MZV - Ministerstvo zahraničních věcí 4 267 

 MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže 630  

       a tělovýchovy  

 MSp – Ministerstvo spravedlnosti  1 848 

 Dotace územně správních celků  17 065 

 Krajské úřady  8 412 

 Statutární město Brno 4 898 

 Statutární město Olomouc  1 320 

 Ostatní Městské úřady  2 435 

 Granty  2 623 

 Granty ČR a EU 680 

 Fondy EU  1 943 

 Ostatní výnosy  9 686 

 Tržby za prodej výrobků a zboží  1 512 

 Tržby z prodeje služeb  4 237 

 Změna stavu zásob  164 

 Příjmy od klientů  1 094 

 Dary  2 266 

 Tržby za prodej majetku       0 

 Odpisy majetku pořízeného z grantů a dotací 207 

 Ostatní  206 

 Výnosy celkem 71 257 

Finanční
zpráva 5
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NÁKLADY
 Materiál a prodané zboží 7 275 

 Zdravotnický materiál  2 460 

 Kancelářské potřeby  382 

 DDHM 2 353 

 PHM  144 

 Materiál pro sport. a soc. činnost  203 

 Potraviny pro klienty  444 

 Energie  2 004 

 Voda  248 

 Elektrická energie  607 

 Plyn  500 

 Pára  577 

 Opravy  568 

 Budovy  446 

 Auta, přístroje a zařízení  122 

 Cestovné  1 197 

 ČR  1 106 

 Zahraniční   91 

 Reprezentace a nedaňová propagace     50 

 Ostatní služby  11 286 

 Nájemné  2 892 

 Odvoz a likvidace odpadů   91 

 Služby klientům    84 

 Telefon, internet, poštovné  604 

 Ubytování a letenky – zahraničí 695 

 Pronájem místností, pozemků, předmětů, aj. 201 

 Tisky a gra ické práce  256 

 Vzdělávání zaměstnanců a supervize 1 351 

 Ekonomické a právní služby  272 

 Náklady na lektory  810 

 Očkování a jiné zdravotnické služby   94 

 IT, software a webové služby  625 

 Výdaje na ostatní služby  3 311 

 Osobní náklady   47 503 

 Hrubé mzdy   33 307 

 OON  2 699 

 Zákonné pojištění   11 497 

 Odpisy  407 

 Zůstatková cena prodaného a vyřaz. majetku        0 

 Ostatní náklady  748 

 Pojistné 346 

 Ostatní provozní náklady 402 

 Náklady celkem  71 038 

V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uve-
deny pouze významné nákladové položky. Při-
bližně 9 497 tis. Kč z celkových nákladů tvoří 
hospodářsko-správní náklady, tj. cca 13,4 % cel-
kových nákladů. Z toho 6 721 tis. Kč jsou náklady 
osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynalože-
né pro plnění sociálních služeb, a to buď přímo 
nebo nepřímo, např. přes vzdělávání pracovníků 
vykonávajících činnost v těchto službách. 
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ROZVAHA V CELÝCH TIS.KČ
 Aktiva    Stav  1. 1. 2015                            Stav  31. 12. 2015 

 Stálá aktiva celkem    10 666  9 612 

 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     26  26 

 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek    26  26 

 Dlouhodobý hmotný majetek celkem     12 557  12 902 

 Pozemky     680  680 

 Stavby     9 674  9 735 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    1 271  1 593 

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek     849  767 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     83  127 

 Dlouhodobý inanční majetek    3 150  2 076 

 Podíly v ovládaných a řízených osobách    3 150  2 076 

 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    -5 067  -5 392 

 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   -26  -26 

 Oprávky ke stavbám     -3 164  -3 392 

 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí  -1 028  -1 207 

 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku    -849  -767 

 Oběžná aktiva celkem    4 113  5 893 

 Zásoby celkem     498  640 

 Materiál na skladě     46  24 

 Výrobky     452  616 

 Zboží na skladě     0  0 

 Pohledávky celkem     2 577  3 347 

 Odběratelé     419  562 

 Poskytnuté provozní zálohy     712  624 

 Ostatní pohledávky     293  261 

 Pohledávky za zaměstnanci     502  574 

 Pohledávky za institucemi SZ a veřejného ZP    0  0 

 Daň z příjmů     0  54 

 Ostatní daně a poplatky     0  0 

 Nároky na dotace a ost. zúčtování se státním rozpočtem    206  0 

 Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů ú.s.c.    0  5 

 Jiné pohledávky     253  204 

 Dohadné účty aktivní     229  1 144 

 Opravná položka k pohledávkám     -37  -81 

 Krátkodobý inanční majetek celkem     734  1 745 

 Pokladna     523  543 

 Účty v bankách     211  1 202 

 Peníze na cestě    0  0 

 Jiná aktiva celkem     304  161 

 Náklady příštích období     75  66 

 Příjmy příštích období     201  95 

 Kurzové rozdíly aktivní     28  0 

 Aktiva celkem    14 779  15 505 
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 Pasiva    Stav  1. 1. 2015                            Stav  31. 12. 2015 

 Vlastní zdroje celkem     10 280  8 998 

 Jmění celkem     9 845  8 779 

 Vlastní jmění     7 668  7 461 

 Fondy     2 177  2 392 

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku    0  -1 074 

 Výsledek hospodaření celkem     435  219 

 Účet výsledku hospodaření     0  219 

 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    435  0 

 Cizí zdroje celkem     4 499  6 507 

 Rezervy celkem     3  0 

 Dlouhodobé závazky celkem     150  250 

 Dlouhodobé bankovní úvěry     150  250 

 Krátkodobé závazky celkem     3 901  5 986 

 Dodavatelé     0  -5 

 Přijaté zálohy     299  1 504 

 Ostatní závazky     1 097  1 075 

 Zaměstnanci     2  1 

 Závazky k institucím SZ a veřejného ZP    0  0 

 Daň z příjmů     134  0 

 Ostatní přímé daně     0  0 

 Ostatní daně a poplatky     4  5 

 Daň z přidané hodnoty     195  96 

 Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu     204  65 

 Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků    477  0 

 Jiné závazky     0  0 

 Krátkodobé bankovní úvěry     999  2 827 

 Dohadné účty pasivní     490  418 

 Jiná pasiva celkem     445  271 

 Výdaje příštích období     156  271 

 Výnosy příštích období     280  0 

 Kurzové rozdíly pasivní    9  0 

 Pasiva celkem    14 779  15 505 
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VÝSLEDOVKA            
STAV K POSLEDNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ V CELÝCH TIS. KČ

 Náklady       

 Spotřebované nákupy celkem    8 955 324 0 9 279 

 Spotřeba materiálu    6 700 240 0 6 940 

 Spotřeba energie    1 920 84 0 2 004 

 Prodané zboží   335 0 0 335 

 Služby celkem    11 891 1 209 1 13 101 

 Opravy a udržování    541 27 0 568 

 Cestovné    1 138 59 0 1 197 

 Náklady na reprezentaci    45 4 1 50 

 Ostatní služby    10 167 1 119 0 11 286 

 Osobní náklady celkem    45 788 1 696 19 47 503 

 Mzdové náklady    34 632 1 360 14 36 006 

 Zákonné sociální pojištění    11 023 332 5 11 360 

 Ostatní sociální pojištění   133 4 0 137 

 Zákonné sociální náklady    0 0 0 0 

 Daně a poplatky celkem    42 3 0 45 

 Daň silniční    23 2 0 25 

 Ostatní daně a poplatky    19 1 0 20 

 Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky celkem    609 24 0 633 

 Ostatní pokuty a penále    2 0 0 2 

 Úroky    71 6 0 77 

 Odpis nedobytné pohledávky    20 0 0 20 

 Kurzové ztráty    53 2 0 55 

 Dary    0 0 0 0 

 Jiné ostatní náklady    463 16 0 479 

 Odpisy, prodaný majetek, tvorba OP a rezerv celkem    434 43 0 477 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    364 43 0 407 

 Zůstatková cena prodaného majetku   0 0 0 0 

 Tvorba rezerv a opravných položek   70 0 0 70 

 Náklady celkem    67 719 3 299 20 71 038 

    hlavní  doplňková správní  celkem
    činnost  činnost  činnost

PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU
V POŘIZOVACÍCH CENÁCH, TIS. KČ

 Druh majetku   PZ Přírůstek Úbytek KZ 

  1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek *   9 821 1954 500 11 275 

 2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek *    237 0 0 237 

 3. Dopravní prostředky    1 271 322 0 1 593 

 4. Vybavení    0 0 0 0 

 5. Budovy a stavby   9 674 61 0 9 735 

 6. Pozemky    680 0 0 680 

 * Součástí tabulky je majetek evidovaný na podrozvahových účtech 97110 a 97210
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 Výnosy       

 Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem    3 156 3 687 0 6 843 

 Tržby za vlastní výrobky    0 1 128 0 1 128 

 Tržby z prodeje služeb    2 780 2 551 0 5 331 

 Tržby za prodané zboží    376 8 0 384 

 Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem    0 164 0 164 

 Změna stavu výrobků    0 164 0 164 

 Ostatní výnosy celkem   376 9 0 385 

 Úroky    127 0 0 127 

 Kurzové zisky   24 5 0 29 

 Jiné ostatní výnosy   225 4 0 229 

 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv         
 a opravných položek, přijaté příspěvky celkem   2 274 0 20 2 294 

 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku   0 0 0 0 

 Zúčtování opravných položek   28 0 0 28 

 Přijaté příspěvky (dary)   2 246 0 20 2 266 

 Provozní dotace celkem   61 571 0 0 61 571 

 Provozní dotace    61 571 0 0 61 571 

 Výnosy celkem   67 377 3 860 20 71 257 

    

 Výsledek hospodaření       

 Výsledek hospodaření před zdaněním   -342 561 0 219 

 Daň z příjmu   0 0 0 0 

 Výsledek hospodaření po zdanění   -342 561 0 219 

    hlavní  doplňková správní  celkem
    činnost  činnost  činnost

    hlavní  doplňková správní celkem
    činnost  činnost  činnost
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Společnost Podané ruce o.p.s.
Vídeňská 225/3, 639 00 Brno
IČ: 60557621
DIČ: CZ60557621
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu 
O, vložka č. 674

Právní forma
obecně prospěšná společnost

Datum vzniku právní subjektivity
1. 1. 2014

Statutární orgán
ředitel Bc. Pavel Novák 

Složení správní rady k 31. 12. 2015
JUDr. Petr Smejkal, Mgr. Božena Havlová, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Zora Prosková, 
Mgr. Jaromír Smejkal, Mgr. Marek Jargus, Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., 
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Michaela Schaferová  

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2015
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová, Pavel Petřík, Ivan Havel

Zakladatel
Podanky z.s., IČ: 01836307, Jugoslávská 622/64, 613 00 Brno

Ostatní skutečnosti:
Obecně prospěšná společnost s názvem Společnost Podané ruce o.p.s. vznikla podle zákona 
č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 

Příloha 
k účetní 
závěrce 
za rok 20156
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změnou právní formy občanského sdružení Sdružení Podané ruce o. s. , IČ: 60557621, se sídlem 
v Brně, Francouzská 851/36, k rozhodnému dni 1. 1. 2014.

Hlavní činnost
obecně prospěšné služby – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terenní programy, odborné 
sociální poradenství, kontaktní centra, služby následné péče, chráněné bydlení, terapeutické ko-
munity, specializovaná ambulantní péče v oboru psychiatrie, pořádání seminářů a vzdělávacích 
kurzů, organizování kulturních akcí, vydavatelství, ambulantní péče v oboru adiktologie.

Doplňková činnost
služby s příslušnými živnostenskými oprávněními tj.: truhlářství a podlahářství, výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Správní činnost
v rámci správní činnosti jsou vedeny odděleně výnosy a náklady, které se týkají správní a dozorčí rady. 

Změny v rejstříku obecně prospěšných společností
v roce 2015 nedošlo k žádným změnám. 

1. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ, 
OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÉ METODY, PŘEPOČTY MĚN
Společnost Podané ruce o.p.s. (dále jen SPR):

   Vedla v účetním období 2015 účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. 
a příslušných Českých účetních standardů, a to elektronicky v programu irmy VEMA, doklady 
jsou uloženy v archivu Svatoplukova 84, 615 00 Brno.

   Provádí účtování materiálu dle způsobu B.

   Třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin dle zákona 586/1992 Sb., doba odepi-
sování je stanovena dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů majetku pořízeného z dotací a grantů 
provádí dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy.

   Způsob tvorby a výše opravných položek: opravné položky byly tvořeny v souladu s §8c zákona 
č. 593/1992 Sb., jedná se zejména o pohledávky za klienty.   

   Způsob tvorby rezerv: Zákonné rezervy nebyly tvořeny.

   Oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací cenou (dlouhodobý hmotný a nehmot-
ný majetek, zásoby), reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky zvířat), vlast-
ními náklady (majetek vytvořený vlastní činností), nominální hodnotou (peněžní prostředky 
a ceniny, pohledávky a závazky).

   K přepočtům měn používá kurzy ČNB daného pracovního dne (bankovní výpisy, granty) nebo 
kurz ze smlouvy – stálý kurz (granty).
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2. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 
SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti od 90 dnů do 365 dnů ve výši 11 tis. Kč.
SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 365 dnů ve výši 124 tis. Kč.
SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Závazek z titulu DPH činil k 31. 12. 2015                   
96 tis. Kč. Se souhlasem FÚ byl zaplacen 24. 3. 2016. Závazky z titulu pojistného na sociální za-
bezpečení a zdravotní pojištění k 31. 12. 2015 činí 0 Kč. 

3. STAV ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNÍ NÁKLADY V ROCE 2015
 Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 129 

 Z toho ženy 87 

 Z toho zkrácený úvazek 42 

 Z toho řídící pracovníci 2 

 Z toho vedoucí pracovníci 34 

 Z toho statutární orgán 1 

 Z toho členové správní a dozorčí rady 1 

 Průměrný evidenční počet přepočtený  107,8 

 Hrubé mzdy za rok 2015 (bez OON) 33 231 722,00 

 Průměrná měsíční mzda 25 689 

 OON za rok 2015 2 699 483,00 

 Zákonné sociální pojištění za rok 2015              11 359 729,40 

4. ZPŮSOBY ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMU
S ohledem na §18a odst. 5 zákona o daních z příjmů byl základ daně zjištěn za celou organizaci ze všech 
příjmů s výjimkou příjmů z investičních dotací. Byla využita sleva na dani z titulu zaměstnávání pracov-
níků se sníženou pracovní schopností.

5. OSTATNÍ ZÁVAZKY
SPR měla do května 2015 u Sberbank 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 před inancování projektů podpořených ze zahraničních zdrojů. Tento úvěr byl 
kryt zástavním právem na budovu Podcestný mlýn v Jihočeském kraji a 2 bianco směnkami. 

SPR má od června 2015 u Oberbank AG pobočka Česká republika sjednán rámcový kontokorentní úvěr 
v průměrné výši 6 mil. Kč, který se čerpá zejména jako překlenovací provozní úvěr v období do uvolnění 
prostředků z veřejných rozpočtů a na před inancování projektů podpořených ze zahraničních zdrojů. 
Tento úvěr byl kryt zástavním právem na budovu Podcestný mlýn v Jihočeském kraji a bianco směnkou. 

SPR má sjednány dva dlouhodobé úvěry na pořízení dopravní techniky u společnosti RCI Financial 
Services, s.r.o., KZ k 31. 12. 2015 u RCI Financial Services, s.r.o činí 6,2 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je 
k 12. 1. 2016 a KZ k 31. 12. 2015 u RCI Financial Services, s.r.o činí 243,4 tis. Kč, termín splatnosti úvě-
ru je k 24. 3. 2019. K 22. 11. 2015 došlo k úhradě třetího dlouhodobé úvěru na pořízení dopravní 
techniky od společnosti RCI Financial Service, s. r. o. Splátky úvěrů jsou prováděny v souladu s pla-
tebními kalendáři. Finanční leasing není.

Statutární orgán – ředitel je zaměstnancem SPR, 
pobírajícím odměnu pouze za výkon pracovní 
činnosti  v souladu s mzdovým předpisem společ-
nosti. Členové správní a dozorčí rady vykonávají 
svou činnost dobrovolně bez nároku na odměnu. 
Členové správní a dozorčí rady, kteří jsou zaměst-
nanci SPR, pobírají odměnu pouze za výkon pracov-
ní činnosti v souladu s mzdovým předpisem SPR.
V průběhu roku 2015 byla statutárnímu orgánu 
a členu dozorčí rady poskytnuta půjčka z pro-
středků SPR. Ředitel SPR působí od 25. 5. 2011 
jako jednatel společnosti Společnost Podanky, 
s.r.o. a od 17. 12. 2013 jako jednatel společnosti 
Psychiatrická ambulance Podané ruce s.r.o.
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6. DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Organizace eviduje k 31. 12. 2015 KZ na AÚ 68210, 68230 inanční dary v celkové výši 822 tis. Kč, dary 
byly použity na úhradu provozních nákladů. Materiální dary byly obdrženy v hodnotě 215 tis. Kč. Dále 
organizace eviduje k 31. 12. 2015 KZ na AÚ 68250 (příspěvky od nadací) v celkové výši 1 191 tis. Kč. 
Výnosy z darů byly čerpány v souladu s podmínkami pro rok 2015. Finanční a materiální dary od orga-
nizací a fyzických osob včetně příspěvků od nadací, které nebyly vyčerpány v průběhu roku 2015, byly 
převedeny do fondu – darů (91170, 91180) a KZ k 31. 12. 2015 na tomto účtu činí 516 tis. Kč.  

7. VEŘEJNÉ SBÍRKY
Organizace po oznámení KÚ Jihomoravského kraje pořádá sbírku v rámci donátorské aplikace České spoři-
telny Melinda na podporu projektu Bezpečný noční život, k 31. 12. 2015 bylo vybráno 24 192,85 Kč. 

8. ROZBOR HV
Za rok 2014 byl vykázán po zdanění kladný hospodářský výsledek ve výši 435 452,01 Kč. Na zasedání 
správní rady SPR dne 25. 6. 2015 bylo schváleno jeho převedení ve výši 435 452,01 Kč do rezervního 
fondu o.p.s.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2015 byl záporný ve výši – 342 tis. Kč. Výsledek z doplň-
kové činnosti byl kladný ve výši + 561 tis. Kč. Výsledek ze správní činnosti byl ve výši + 0 tis. Kč, celkový 
hospodářský výsledek SPR za rok 2015 je kladný a činí 219 267,32 Kč. Dosažený výsledek hospodaření 
po zdanění bude zaúčtován na účet 931 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a bude rozdělen 
v souladu s rozhodnutím správní rady SPR. 

9. PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ ZE ZAHRANIČÍ     
CELKEM VE VÝŠI 1 943 TIS. KČ ÚČET 69102
Přijaté prostředky byly použity zejména na úhradu nákladů na mzdy, vzdělávání, nákup materiálu 
a další provozní nemateriálové náklady v souladu s rozpočty jednotlivých projektů. Struktura provoz-
ních dotací je součástí výroční zprávy SPR.

10. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
K 31. 12. 2015 eviduje SPR na účtu 388 (dohadné účty aktivní) KZ ve výši 1 144 tis. Kč. Jedná se o za-
účtování dohadných položek, které souvisí s víceletými projekty inancovanými ze zahraničních zdrojů.
K 31. 12. 2015 eviduje SPR na účtu na účtu 389 (dohadné účty pasivní) KZ ve výši 418 tis. Kč, v tom byly 
vytvořeny v souladu s věrným zobrazením stavu účetnictví, dohadné položky na energie ve výši 390 tis. 
Kč. Jedná se o předpokládanou výši nevyfakturovaných dodávek. Většina dohadných položek byla tvoře-
na na základě dostupných údajů běžného roku a s přihlédnutím k nákladům minulých období. U energií 
středisek Vyškov, Blansko byly dohadné položky tvořeny ve výši zaplacených záloh. Stejně tak byly tvo-
řeny dohadné položky pasivní, které souvisí s víceletými projekty inancovanými z ESF ve výši 28 tis. Kč.
Konečné zůstatky jednotlivých účtů jsou součástí výroční zprávy SPR.

11. ZMĚNY ÚČETNÍ METODIKY
V průběhu roku 2015 nedošlo, mimo těch, které jsou v souladu se zněním zákonů, ke změně účetních 
postupů. Účetní jednotka časově rozlišuje zákonné úrazové pojištění – Kooperativa za 4. čtvrtletí dané-
ho roku z dotačních důvodů. Účetní jednotka vyplácí mzdy za měsíc prosinec vždy k 31. 12. vzhledem 
k rozlišnosti dotačních podmínek.
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12. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2015
Na zasedání Valné hromady SPR dne 31. 1. 2011 bylo přijato usnesení, na kterém Valná hromada sou-
hlasila se založením společnosti s ručením omezeným v průběhu r. 2011. Dne 11. 4. 2011 byla sepsána 
zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným a dne 25. 5. 2011 byla společnost Dílna Eikon 
s.r.o. zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 70450, výše základního kapitálu 200 000,– Kč, 
100% obchodního podílu vlastní SPR. Na základě rozhodnutí ze dne 27. 3. 2013 došlo u společnosti ke 
změně názvu na Společnost Podané ruce, s.r.o., dne 30. 4. 2013 byl proveden zápis změny v OR u Kraj-
ského soudu v Brně. Na základě rozhodnutí došlo u společnosti ke změně názvu na Společnost Podanky, 
s.r.o., dne 18. 11. 2013 byl proveden zápis změny v OR u Krajského soudu v Brně. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 2015 po zdanění činí +2 tis. Kč.
Na zasedání Valné hromady SPR dne 13. 6. 2013 bylo přijato usnesení, na kterém Valná hromada sou-
hlasila s odkupem společnosti s ručením omezeným PSYCHIA MEDIA s.r.o. Dne 19. 12. 2013 došlo 
k převodu 100% obchodního podílu společnosti, současně došlo ke změně názvu společnosti na Psy-
chiatrická ambulance Podané ruce s. r. o. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 
C 75967, výše základního kapitálu 200 000,– Kč, 100% obchodního podílu vlastní SPR. 
Dne 31. 12. 2015 byl doplacen odkup obchodního podílu dle Smlouvy o převodu obchodního podílu ve 
výši 35 tis. Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2015 po zdanění činí +351 tis. Kč. 
V roce 2015 došlo k přecenění obchodních podílů společností metodou ekvivalence. Po přecenění činí 
obchodní podíl vlastněný SPR u společnosti Dílna Eikon s.r.o. 180 000,– Kč; u společnosti Psychiatrická 
ambulance Podané ruce s.r.o. 1 896 000,– Kč.

13. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2016
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

                          V Brně dne 25. 5. 2016   
    
                                            

        
          Bc. Pavel Novák 
                           ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s.
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Informace
o službách 8
DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

CENTRUM PREVENCE V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  2 212 000  2 453 000 2 521 000 

Počet úvazků  3,57  3,61 4,91 

Počet klientů v rámci školní docházky
 všeobecná primární prevence 11 765  12 577 13 878 

Počet kontaktů v rámci školní docházky
 všeobecná primární prevence 13 489  14 114  16 097 

Počet klientů v rámci školní docházky
 selektivní primární prevence 1 390  2 245 2 199 

Počet kontaktů v rámci školní docházky
 selektivní primární prevence 1 729  2 896 3 181 

Počet klientů — osob mimo školní docházku  572  430 366 

Počet kontaktů — mimo školní docházku  973  765 525 

Počet klientů  13 727  14 829 16 443 

Počet kontaktů  16 191  17 010 19803  

Počet poradenství    - - 345 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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PRIMÁRNÍ PREVENCE V REGIONECH

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  525 000  528 000 530 000 

Počet úvazků  0,50  0,52 0,90 

Počet kontaktů  4 343  3 590 4 365  

V roce 2015 Centrum prevence v Brně spolupracovalo celkem se 115 školami převážně v Jihomorav-
ském kraji. Většina realizovaných programů se týkala všeobecné primární prevence. Ze strany škol ale 
výrazně narůstala poptávka po programech selektivní primární prevence, které se zaměřují na zmír-
nění či odstranění rizikového chování v třídních kolektivech, kterou Centrum prevence nestíhalo zcela 
pokrýt. Centrum poskytuje také programy indikované primárné prevence – individuální a skupinové 
(ve spolupráci se SVP).

CP působilo také ve vyloučených lokalitách města Brna. 
Ve spolupráci Centra prevence s Masarykovou univerzitou Brno proběhla výzkumná evaluace primárně 
preventivních programů zaměřených na konzumaci alkoholických nápojů u dětí.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.



32 www.podaneruce.cz   |   Výroční zpráva 2015

TERÉNNÍ PROGRAMY V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  3 363 000  3 383 000  3 617 000 

Počet úvazků  6,00 6,19 6,62 

Počet klientů  726  718 1 272 

Počet kontaktů  5 644  5 000 5 448 

Počet vydaných injekčních stříkaček  61 060  65 203 106 530 

Počet poradenství    - - 418 

Terénní programy v Brně se v roce 2015 věnovaly uživatelům pervitinu a heroinu, převážně užívajícím 
injekčně. Bylo vydáno historicky nejvíce injekčních setů, což je přisuzováno stabilnímu využívání služby 
klienty a udržení kvality nejen vydávaného zdravotního materiálu. Terénní pracovníci se zaměřovali na 
sociálně vyloučené lokality především v centru Brna. Zároveň v rámci možností monitorovali okrajové 
části města a okres Brno-venkov a v některých lokalitách se podařilo službu ustálit. Služba se dále zamě-
řovala i na širší cílovou skupinu včetně rekreačních uživatelů drog, především v kontextu nočního života 
a zábavy. Na tuto speci ickou skupinu a prostředí se zaměřil projekt Hard and Smart, jehož služby využí-
vali především uživatelé konopných drog, extáze, pervitinu, kokainu či halucinogenů, často v kombinaci 
s alkoholem. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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KONTAKTNÍ CENTRUM V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  3 172 000  3 261 000  3 297 000 

Počet úvazků  5,52  5,46 5,54 

Počet klientů  733 702 650 

Počet kontaktů  8 994  8 191 7 778 

Počet vydaných injekčních stříkaček  76 126 95 033 110 484 

Počet poradenství    - - 337  

Pro kontaktní centrum v Brně je důležité navazovat na dlouhodobou tradici, zároveň však vnímat drogo-
vou problematiku jako živý, dynamický proces, ve kterém jsou klienti nejpovolanějšími průvodci. Právě 
díky jejich pohledu a zkušenostem pracovníci centra vnímají aktuální trendy a mohou na ně pružně re-
agovat. Při práci zaměstnanci vycházejí z principů minimalizace škod a ochrany veřejného zdraví a při 
kontaktu s klienty si zakládají na otevřenosti a důvěře. Kontaktní centrum je odrazovým můstkem pro 
zorientování lidí v jejich obtížné situaci, proto se snaží vytvářet  otevřené a bezpečné prostředí, ve kterém 
se otevírá možnost spolupracovat s klienty na jejich motivaci ke změně.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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KONTAKTNÍ CENTRUM VE ZNOJMĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 590 000  1 600 000  1 853 000 

Počet úvazků  2,97 2,95 3,14 

Počet klientů  111 168 219 

Počet kontaktů  2 235 2 160 2 604 

Počet vydaných injekčních stříkaček  17 637 13 496 17 829 

Počet poradenství    - - 279 

Kontaktní centrum ve Znojmě je jedinou službou daného typu na celém Znojemsku. Pro il uživatelů služeb 
kontaktního centra je různorodý. Typický obraz tvoří uživatel s drogovou kariérou v řádu několika 
let, žijící na ulici, s nízkou mírou motivace ke změně, orientující se pouze na tady a teď a s přetrhanými 
sociálními vazbami na lidi mimo komunitu uživatelů drog. Služba re lektuje zvýšený zájem příbuzných 
a blízkých uživatelů drog a osob zotavujících se ze závislosti na návykových látkách formou svépomoci. 
Drogová scéna je stále polouzavřená a nejvíce zneužívanou drogou uživatelů služeb kontaktního centra je 
stále pervitin. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.



35www.podaneruce.cz   |   Výroční zpráva 2015

DROGOVÁ SLUŽBA VYŠKOV

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 073 000  1 140 000   1 019 000  

Počet úvazků  2,10  2,08  2,04 

Počet klientů  132  117 123 

Počet kontaktů  742  635 768 

Počet vydaných injekčních stříkaček  13 992  14 981 11 378 

Počet poradenství    - - 159   

Drogová služba Vyškov poskytuje sociální služby pro uživatele nelegálních návykových látek v regionu 
Vyškovsko. V roce 2015 nastala v centru personální obměna na pozici vedoucí centra i sociální terénní 
pracovnice. Navzdory změnám v personálním obsazení služby se pracovnicím daří budovat důvěru u kli-
entů a navazovat vztahy, na základě kterých může probíhat hlubší individuální práce za účelem pozitivní 
změny životního stylu klientů.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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VÍCEÚČELOVÁ DROGOVÁ SLUŽBA NA BLANENSKU

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 233 000 1 300 000  1 381 000 

Počet úvazků  2,36  2,34 2,36 

Počet klientů  131  121 182 

Počet kontaktů  1 395  1 485 1 366 

Počet vydaných injekčních stříkaček  26 892 19 536  15 199 

Počet poradenství    - - 400  

Víceúčelová drogová služba na Blanensku se zaměřuje na  minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spo-
jených s užíváním nealkoholových drog včasnou pomocí a předcházením rozvoje problému. Službu se daří 
udržet stabilně na podobné úrovni jako v předchozích obdobích. Došlo k navýšení počtu uživatelů služby, 
zároveň se podařilo stabilizovat počet injekčních uživatelů návykových látek. Dlouhodobě se potvrzuje, že 
terénní služba dokáže poskytovat prostor jak pro výměnný program, tak i pro individuální poradenství.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERAPEUTICKÉ CENTRUM NA BRATISLAVSKÉ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  564 000  1 821 000  1 960 000 

Počet úvazků  0,99  2,81  3,52 

Počet klientů  56  85 126  

Počet kontaktů  377  576 4 789  

Počet poradenství    - - 564 

Rok 2015 byl pro Terapeutické centrum na Bratislavské ve znamení stabilizace služeb i personálu. Pracov-
níci se snažili snížit práh služeb. Začali např. poskytovat poradenství přímo v rodinách a v terénu. Podařilo 
se také stabilizovat fungování Metadonového substitučního programu, který se stal nejčastěji vyhledáva-
nou službou centra.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERAPEUTICKÉ CENTRUM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  4 172 000  4 423 000 4 658 000 

Počet úvazků  7,70  7,56 8,23 

Počet klientů  505  464 631 

Počet kontaktů  19 022  19 054 15 996  

Počet poradenství    - - 4 805   

V ambulantní léčbě se pracovníci centra snažili zaměřit na práci s celými rodinami. Hodně se v tomto té-
matu vzdělávali a rozvíjeli způsoby práce s rodinou a blízkými lidí potýkajícími se závislostí. Tato snaha se 
vyplatila a výrazně se promítla také na počtech klientů této cílové skupiny a na poskytnutých výkonech, 
především na velmi výrazném zvýšení počtu poskytnutých rodinných terapií. Byla otevřena podpůrná 
skupina pro blízké, která funguje jednou měsíčně. Klienti tuto možnost velmi oceňují. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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PORADENSKÉ CENTRUM V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  898 000  1 076 000 1 335 000 

Počet úvazků  1,78  1,82 2,13 

Počet klientů  134  97 112  

Počet kontaktů  -  - 1 196  

Počet poradenství    - - 1 851 

Poradenské centrum v Brně se věnuje práci s klienty s komplexními potřebami. Nejčastějšími oblastmi, na 
které se s klienty zaměřuje, je bydlení, práce, inanční záležitosti a dluhy. Výrazný podíl mezi klienty centra 
tvoří lidé s duální diagnózou, což znamená, že kromě závislostí trpí duševní poruchou. Hlavní metodou 
práce je na vztah zaměřený case management.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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PSYCHIATRICKÁ AT AMBULANCE

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  912 000  933 000 1 267 000 

Počet úvazků  1,31  1,24 1,40 

Počet klientů  318  438 480 

Počet kontaktů  2 386  4 021 4 033  

V roce 2015 byly počty klientů a výkonů psychiatrické AT ordinace srovnatelné s předchozím rokem. Lé-
kař psychiatrické AT ordinace se kromě běžné agendy zapojil spolu  s Doléčovacím centrem Podaných ru-
kou do projektu Komplexní program doléčování osob s duální diagnózou inancovaným z Norských fondů. 
Tímto se ještě více zintenzivnila psychiatrická péče o klienty s duální diagnózou v doléčovacím procesu.  
V polovině roku 2015 se podařilo otevřít novou prostornější čekárnu, čímž se výrazně zvýšil komfort pro 
pacienty.  

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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CENTRUM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ A PO VÝSTUPU

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  2 562 000  2 616 000  2 500 000 

Počet úvazků  4,28  4,01 3,93 

Počet klientů  414  478 454  

Počet kontaktů  1 565  1 784 1800  

Počet poradenství    - - 4 989  

Na základě zájmu ze strany věznic došlo v roce 2015 k zahájení spolupráce s dalšími věznicemi – Břeclav 
a Ostrov nad Ohří, pro rok 2016 je v plánu rozšíření o objekt Poštorná. V polovině roku 2015 jsme se roz-
hodli pro změnu názvu služby s ohledem na snížení stigmatizace klientů a na rozšíření služby pro klienty 
s dalšími závislostmi, zejména na alkoholu a patologické hráčství. V průběhu roku jsme na základě poža-
davku věznic a zájmu klientů zintenzívnili působení v oblasti přípravy na propuštění a na prevenci pře-
dávkování – skupinovou formou (zahájení skupin v Kuřimi a Světlé nad Sázavou) a individuálně (všechny 
věznice). Důraz je kladen na prevenci relapsu, edukaci, práci s motivací a plánování adresné následné péče 
dle individuálních potřeb. Dobrá praxe se ukazuje v kombinaci individuální a skupinové práce s jednotli-
vými klienty. V rámci postpenitenciární péče po propuštění z vězení se jako efektivní ukazuje individuální 
doprovázení, které navazuje na práci ve vězení, sociálně materiální pomoc klientům a koordinaci v síti 
služeb v regionu, což přispívá k celkové stabilizaci klientů. 
 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.



42 www.podaneruce.cz   |   Výroční zpráva 2015

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PODCESTNÝ MLÝN

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  5 013 000  5 266 000 5 407 000 

Počet úvazků  7,25  7,24 8,76 

Počet klientů  32  35 40 

Počet kontaktů  -  - 18 696  

Počet lůžkodnů 4 657  4 598 4 362  

Počet poradenství  -  - 5 023  

Komunita zahajuje 20. rok své existence. Za tu dobu se vypracovala mezi přední pracoviště svého typu 
v rámci ČR. Program byl v průběhu let optimalizován a bez zásadnějších změn jsou pracovníci s jeho po-
mocí schopni poskytovat účinnou a kvalitní službu všem klientům, spadajícím do cílové skupiny terapeu-
tické komunity. V loňském roce byl úspěšně završen projekt Jobclub a zároveň již začala práce na přípravě 
nového projektu, tentokrát zaměřeného na pomoc rodičům s dětmi.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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DOLÉČOVACÍ CENTRUM V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  2 522 000  2 532 000 2 738 000  

Počet úvazků  4,10  3,73 3,90 

Počet klientů  103  119 101 

Počet kontaktů  -  - 2 697  

Počet lůžkodnů  3 354  3 484 3 774  

Počet poradenství  -  - 3 644  

Centrum se v průběhu roku 2015 zabydlovalo v nové lokalitě. Pokračuje standardní doléčovací program, 
více času bylo věnováno práci s klienty s duálními diagnózami. Proběhla dvě hojně navštívená setkání 
současných a bývalých klientů a jejich blízkých.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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PŘECHODOVÉ BYTY V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  515 000  614 000 666 000 

Počet úvazků  0,54  0,50 0,93 

Počet klientů  10  10 11 

Počet kontaktů  532  395 351 

Počet lůžkodnů  1 209  1 021 1 304  

V roce 2015 službu využilo celkem 11 osob (šest mužů a pět žen), přičemž bylo často potřeba řešit problé-
my ve zdravotní oblasti uživatelů. Nejčastěji se jednalo o problémy spojené s léčbou hepatitidy nebo různé 
psychické obtíže. Mezi další akcentované oblasti patřilo hledání zaměstnání a všechny úkony potřebné 
k jeho získání, řešení dluhové problematiky, psychická, případně psychiatrická podpora a prohlubování 
kompetencí v oblasti samostatného bydlení, případně příprava pro získání navazujícího bydlení.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.



45www.podaneruce.cz   |   Výroční zpráva 2015

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA EIKON

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  2 206 000  2 209 000 2 562 000 

Počet úvazků  2,61  2,9 5,93 

Počet klientů  19  19 21 

Sociálně terapeutická dílna EIKON je program krátkodobé intervence v přechodném období např. po vý-
stupu z výkonu trestu, při změně životního stylu při léčbě závislostí a v podobných životních předělech. 
Dílna zaměstnává osoby ohrožené sociálním vyloučením v důsledku závislosti na návykových látkách. Na-
bízí terapeutickou podporu, pomáhá obnovit pracovní návyky, rozvíjí řemeslnou zručnost, a tím podpo-
ruje klientovu schopnost znovu se začlenit do běžného života. Hlavním efektem programu je tak zvýšení 
šance klientů uplatnit se na otevřeném pracovním trhu. Během zaměstnání v dílně mají klienti povinnost 
využít zbývající čas pro získání řádného pracovního místa nejlépe na HPP. Pokud se tak stane před vypr-
šením smlouvy v dílně EIKON, má tato nová práce přednost a klientovi je umožněno nastoupit na nové 
pracovní místo.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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NZDM V BLANSKU

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 954 000  2 171 000 1 595 000 

Počet úvazků  4,05  3,84 3,55 

Počet klientů  268  282 220 

Počet kontaktů  6 012  6 162 5 121  

Počet poradenství   -  - 4 086  

NZDM v Blansku je jedinou službou svého druhu v regionu a je dlouhodobě vysoce využíváno klienty a po-
zitivně přijímáno i ostatními institucemi a odborníky v regionu. V roce 2015 se mimo jiné dařila práce na 
udržení klientů na středních školách při hledání a udržení zaměstnání. Dále pracovníci centra zaznamena-
li úspěch v práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými, v otevírání intimních témat formou anonymních 
dotazů aneb WC jako prostor pro kontakt s klientem. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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NZDM V BRNĚ

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  -  - 1 117 000  

Počet úvazků  -  - 2,29 

Počet klientů  -  - 209 

Počet kontaktů  -  - 2 336  

Počet poradenství  -  - 1 224  

Služba NZDM v Brně přešla od 1. 1. 2015 pod Společnost Podané ruce o.p.s. Začátkem roku prošlo zařízení 
úpravami prostor a doplněním vybavení a materiálních potřeb pro provoz služby. Proběhla také revize 
písemných dokumentů a výkaznictví služby. Po těchto úpravách se  od března 2015 otevřely služby klien-
tům. Po znovuotevření zařízení se stále zvyšoval zájem klientů o využívání služby, kterou také v průběhu 
roku využívali se zájmem noví uživatelé. NZDM v Brně poskytovalo mj. tyto služby – dva dny v týdnu ote-
vřenou klubovnu – ambulantní program pro děti, terénní práci, programy speci ické prevence a faceboo-
kovou komunikaci s klienty.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM
A ZLÍNSKÉM KRAJI

TERÉNNÍ PROGRAMY V OLOMOUCI

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 905 000  1 745 000  1 754 000 

Počet úvazků  3,72  3,83 3,32 

Počet klientů  225  192 210 

Počet kontaktů  1 739  1 787 1 420 

Počet vydaných injekčních stříkaček  36 293  30 986 26 552 

Počet poradenství    - - 82   

Centrum nabízí atraktivní materiál podle nejnovějších trendů v oblasti Harm Reduction, šňupátka, kapsle, 
iltry do jointů…. Mimo krajské město Olomouc působí pracovníci centra i v dalších třech městech: Štern-

berk, Uničov, Litovel.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERÉNNÍ PROGRAMY NA ŠUMPERSKU

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  639 000  721 000  894 000 

Počet úvazků  1,13  1,33 1,59 

Počet klientů  244  270 250 

Počet kontaktů  1 893  1 930 2 432 

Počet vydaných injekčních stříkaček  18 422  13 229 17 120 

Počet poradenství    - - 229   

V centru v současné době působí dva terénní pracovníci, kteří jsou každé úterý v terénu. Služba má obrov-
ské výkony přesto, že největším navštěvovaným městem je Zábřeh se 14 tisíci obyvateli. Speci ické je také 
mimo jiné to, že třetinu všech klientů tvoří tzv. sniffeři neboli osoby, které užívají drogy šňupáním.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.



50 www.podaneruce.cz   |   Výroční zpráva 2015

KONTAKTNÍ CENTRUM V OLOMOUCI

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  2 598 000  2 493 000  2 603 000 

Počet úvazků  4,77  4,44 4,63 

Počet klientů  410  418 430 

Počet kontaktů  8 377  9 798 9 730 

Počet vydaných injekčních stříkaček  39 320  44 430 43 106 

Počet poradenství    - - 1 646   

Rok 2015 je pracovníky centra hodnocen pozitivně. Počet klientů a kontaktů je srovnatelný s nadstan-
dardním minulým rokem. Výměnný program a výdej per os kapslí rovněž funguje velice dobře. Přestože 
došlo k velké personální změně, podařilo se udržet na vysoké úrovni i poradenské a informační výkony. 
Stále se jedná o službu s nejvíce klienty v Olomouckém kraji.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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KONTAKTNÍ CENTRUM V PROSTĚJOVĚ 

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 520 000  1 634 000  1 803 000  

Počet úvazků  2,69  2,88 3,21 

Počet klientů  260  285 300  

Počet kontaktů  2 470  2 544 3 250 

Počet vydaných injekčních stříkaček  28 048  22 602 20 464  

Počet poradenství    - - 723 

V loňském roce využilo nabídku služeb v rámci obou programů 300 osob. Evidentní je opět nárůst vzhle-
dem k loňskému roku. Klientela centra v 86% uvedla jako svoji primární drogu pervitin. Zaznamenán byl 
zvýšený zájem o poskytované služby ze strany rodičů a osob blízkých.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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KONTAKTNÍ CENTRUM V UHERSKÉM HRADIŠTI  

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  2 047 000  2 441 000  2 293 000 

Počet úvazků  3,52  3,67 3,75 

Počet klientů  225  290 243  

Počet kontaktů  4 099  4 614 3 694 

Počet vydaných injekčních stříkaček  18 145  25 004 24 809 

Počet poradenství    - - 599 

Všechny sledované ukazatele zaznamenávají v posledních třech letech nárůsty oproti předchozímu roku. 
Rok 2015 znamenal výraznou generační obměnu – zaznamenáno cca 100 prvních kontaktů, průměr v lo-
kalitě je do 50 ročně. Větší část znamená navázání přímých kontaktů s osobami ze sekundární výměny. 
Průměr cca 15 klientů na den je na hranici zvládnutelnosti dosavadním způsobem práce a ve stávajícím 
počtu pracovníků a nutí zamýšlet se nad novými možnostmi práce s aktivními uživateli drog (např. přesun 
od individuálních poradenství ke krátkým intervencím a poskytování informací v kontaktní místnosti). 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERAPEUTICKÉ CENTRUM V OLOMOUCKÉM KRAJI

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 790 000  1 511 000 1 839 000 

Počet úvazků  5,11  2,87 3,23 

Počet klientů  202  167 248  

Počet kontaktů  945  798 879 

Počet poradenství    - - 889 

Již druhým rokem se centrum úzce specializuje na klientelu osob s problémy hazardního hraní a jejich 
blízkých. Počet klientů oproti loňskému roku značně vzrostl. Vhledem k obnovení a poptávce služeb došlo 
také k nárůstu počtu klientů ve skupině nealkoholových závislostí, a to zejména poptávkou institucí po ori-
entačním testování na návykové látky v moči. V roce 2015 byla otevřena podpůrná terapeutická skupina 
pro patologické hráče, která tak doplnila již fungující skupinu pro rodiče a blízké osob s problémem neal-
koholových závislostí. V roce 2015 byla služba rozšířena o pobočky v Prostějově a v Zábřehu na Moravě 
s provozní dobou jeden den v týdnu. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE ZLÍNSKÉM KRAJI 
 

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  738 000  1 020 000  1 491 000 

Počet úvazků  1,11  1,88 2,93 

Počet klientů  37  135 214  

Počet kontaktů  144  880 1 219 

Počet poradenství    - - 1 206 

Poprvé od vzniku se podařilo v průběhu téměř celého roku udržet původně plánovaný počet úvazků v pří-
mé péči (2,00 psychologové a terapeuti, 0,3 sociální pracovník), což se pozitivně projevilo i na počtech 
klientů. Hlavní devizou služby je schopnost přijmout nového klienta do programu během několika málo 
dní. Otevřením detašovaného pracoviště v Uherském Hradišti byla služba nabídnuta i občanům jižní části 
kraje, kteří ji z časových a inančních důvodů nebyli schopni využít v krajském městě. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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PROGRAM PRÁCE S KLIENTY V KONFLIKTU SE ZÁKONEM

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 505 000  1 521 000 1 493 000 

Počet úvazků  3,05  2,95 2,37 

Počet klientů  295  411 548   

Počet kontaktů  1 285  2 595 3 150 

Počet poradenství    - - 1 081 

V roce 2015 centrum svou působnost rozšířilo do nových věznic: Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří. 
Program byl zahrnut do programu zacházení ve Vazební věznici Olomouc a na Mírově. V následujícím roce 
by pracovníci centra chtěli zintenzivnit spolupráci se stávajícími věznicemi. V plánu je rozšíření skupiny 
na vazbě a také vytvoření skupiny na Mírově, která by se měla skládat z odsouzených, kteří zatím na akti-
vity centra nedosáhli.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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NZDM V MOHELNICI A ZÁBŘEHU

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 265 000  1 356 000 1 408 000 

Počet úvazků  2,18  2,47 2,64 

Počet klientů  93  144 144   

Počet kontaktů  2 276  2 590 1 855 

Počet poradenství    - - 98 

V červenci 2015 se změnil název centra z NZDM Nitka na NZDM v Mohelnici a Zábřehu. I přes výrazné 
personální a inanční podhodnocení programu je služba poskytována na vysoké úrovni profesionálním 
způsobem. Důležité je, že je to jediná sociální služba tohoto druhu v regionu. Ze strany uživatelů je o služ-
bu velký zájem, narůstá individuální práce, závažným tématem je časté sebepoškozování u dětí a mládeže. 
Pracovníci zaznamenali výrazné posuny u některých uživatelů v oblasti komunikace, asertivního přístupu, 
schopnosti sdílet své názory, prosadit se, ale i respektovat názory druhých. Podařilo se nakoupit nové vy-
bavení a realizovat díky tomu workshopy.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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NZDM V OLOMOUCI 

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 273 000  1 600 000 1 485 000 

Počet úvazků  3,05  3,14 3,50 

Počet klientů  320  307 290   

Počet kontaktů  6 039 7 079 6 020 

Počet poradenství    - - 350 

Pro NZDM byl rok 2015 rokem personálních změn. Narůstala tendence individuální práce se stále ne-
dostačujícím počtem úvazků. Nejčastějšími tématy, která pracovníci s cílovou skupinou řeší: problémy 
v rodině, v partnerských vztazích, ve vrstevnických skupinách, dluhy, nezaměstnanost, drogová problema-
tika a drobná kriminalita, kyberšikana, vandalismus apod. Velmi atraktivní a unikátní je pro děti a mládež 
Dj koutek.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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NZDM V PROSTĚJOVĚ 
 

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  1 107 000  1 236 000 1 318 000 

Počet úvazků  2,31  2,53 2,65 

Počet klientů  138  145 120  

Počet kontaktů  2 067  1 510 1 431 

Počet poradenství    - - 444 

Kromě klubové činnosti a aktivit byly realizovány programy primární prevence ve školách. Rok 2015 byl 
startovacím rokem projektu Brána do světa: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta, kde byste ji nečekali, 
který díky úspěchu bude pokračovat i v roce 2016. Centrum bylo rovněž součástí projektu SOAD – sociální 
adaptace a vzdělávání romské mládeže. 

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V OLOMOUCI

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  886 000  850 000 731 000 

Počet úvazků  1,63 1,50 1,52 

Počet klientů  179  230 246   

Počet kontaktů  1 325  2 401 2 514 

Počet poradenství    - - 222 

O nabízené služby je ze strany klientů velký zájem. Využívají nabídku jak volnočasových a primárně pre-
ventivních aktivit, tak poradenství v nejrůznějších oblastech. Klienti si často chtějí jen popovídat, ale ně-
kdy přicházejí s jasnou zakázkou k řešení. Viditelný je nárust individuálního poradenství. Klienti otevřeně 
vyjadřují spokojenost a vděčnost. Vědí, na koho se mohou obrátit, když mají problém. A pracovník je často 
první v pořadí, komu se svěří se svým problémem. Hodně se na pracovníky obracejí i rodiče klientů, či 
jejich blízcí.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PROSTĚJOVĚ
 

  2013 2014 2015 
Rozpočet služby  537 000  614 000 505 000 

Počet úvazků  1,18  1,07 1,33 

Počet klientů  172 152 173  

Počet kontaktů  944  938 867 

Počet poradenství    - - 84 

Pozitivním rysem roku 2015 byl počet poradenství realizovaných přímo v terénu a doučování, které pro-
bíhalo v prostorách NZDM v Prostějově. Tradičně byl velký zájem o volnočasové aktivity a podařilo se 
realizovat i několik fotbalových turnajů s NZDM v Olomouci. Nelze ani opomenout výdej kondomů, který 
dosahuje maxima v letních měsících.

Od roku 2015 je v počtu úvazků 
započítán i přepočtený úvazek 
zaměstnanců pracujících na DPP a DPČ.
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DIVIZE OSTATNÍCH SLUŽEB

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM I.E.S.

  2013 2014 2015 
Počet realizovaných kurzů 74 77 87 

Počet absolventů  767  853 1 023 

Vzdělávací centrum se od roku 1999 věnuje poskytování sys-
tematického vzdělávání odborníků v oblasti sociálních služeb, 
školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících 
profesích. Vzdělávací centrum i většina kurzů, které nabízí, je 
akreditována u MPSV a MŠMT a nově jsou zaváděny také akredi-
tace MV ČR. 
Společnost Podané ruce o.p.s. realizuje za podpory Evropské unie, 
fondů EHP a Norska, rozpočtu České republiky a dalších dono-
rů projekty zaměřené na podporu speci ických cílových skupin. 
Vzdělávací centrum I.E.S. zajišťuje řízení a administraci vlastních 
i partnerských projektů a také podporu a koordinaci mezinárodní 
spolupráce.

Realizované projekty v roce 2015:

  JOB klub v TK Podcestný mlýn (Podpořeno ESF, OP LZZ)

  Rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků sociálních služeb (Podpořeno ESF, OP LZZ)

  SOAD – Sociální adaptace a vzdělávání romské mládeže (Podpořeno grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů)

  Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu (Podpořeno Českou rozvojovou agenturou a Minister-
stvem zahraničních věcí ČR)

  Nízkoprahové kluby – brána do světa (Podpořeno Českou rozvojovou agenturou)

  Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami (Podpořeno grantem z Norska)
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Poděkování9
Evropská Unie
Evropský sociální fond v ČR / ESF

Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky

Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti 
romské menšiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Statutární město Brno – Magistrát města Brna
Statutární město Brno 
městská část Brno-střed

Statutární město Olomouc
Statutární město Prostějov
Statutární město Zlín
Město Blansko
Město Boskovice
Město Břeclav

Město Bučovice
Obec Dolní Studénky
Město Hanušovice
Město Kunovice
Město Libina
Město Litovel
Město Mohelnice
Obec Postřelmov
Město Staré Město
Město Šternberk
Město Uherské Hradiště
Město Uherský Brod
Město Uničov
Město Vyškov
Město Zábřeh
Město Znojmo

Nadace České spořitelny
Nadační fond Albert
Fórum dárců

DĚKUJEME TÍMTO VŠEM  INSTITUCÍM, ORGANIZACÍM, 
SPOLEČNOSTEM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 
A PODPORUJÍ…
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ESB Rozvaděče, a.s.
Heineken Česká republika, a.s.
Pekárna u Jahodů s.r.o.
PENAM, a.s.
Potraviny Zdeňka Neoralová
WGi, s.r.o.
LAMAR Trading s.r.o.
TPK, spol. s r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
Level B production, s.r.o.
ZOKO spol. s r.o.
Lundbeck Česká republika s.r.o.
www.smart-filter.com s.r.o.

L. Bernatík
D. Bezdomnikov
M. Budíková
J. Fasora
M. Galářová
D. Holma
K. Ipser
M. Knoflíček
J. Konečný
M. Koudelová
R. Kubín
S. Malý
M. Novotná

P. Novotná
M. Palatka
p. Pernica
O. Stehlíková
M. Štvrtňa
R. Vojkůvka
M. Walková
a další…

Děkujeme také všem těmto firmám, podnikatelům a soukromým osobám:
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Mapa
center A

působnost terénních programů

centra

působnost ve vězeních
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Adresář B
ADRESÁŘ SPOLEČNOSTI PODANÉ RUCE o.p.s. 
AKTUÁLNÍ K 6. 6. 2016

VEDENÍ ORGANIZACE
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

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

ZÁSTUPCE ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
E-mail: rampachova@podaneruce.cz

ODBORNÝ ŘEDITEL
MUDr. Jiří Dolák
E-mail: dolak@podaneruce.cz

ODBORNÝ ŘEDITEL 
Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
E-mail: hruby@podaneruce.cz

Adresa sídla společnosti
Vídeňská 3, 639 00 Brno
Korespondenční adresa:Svatoplukova 84, 
615 00 Brno
Tel.: (+420) 545 247 535
GSM: (+420) 777 916 285
E-mail: info@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

DIVIZE ODBORNÝCH 
SLUŽEB V JMK

ODBORNÝ ŘEDITEL
MUDr. Jiří Dolák
GSM: (+420) 777 916 261
E-mail: dolak@podaneruce.cz

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

ODDĚLENÍ KONTAKTNÍCH 
A PORADENSKÝCH SLUŽEB V JMK

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Petr Blažek
GSM: (+420) 608 371 131
E-mail: blazek@podaneruce.cz

Program Hard and Smart
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
GSM: (+420) 778 752 178
E-mail: vesely.o@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Otakar Veselý
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Terénní programy v Brně
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
Tel.: (+420) 543 210 802
GSM: (+420) 776 421 947
E-mail: street@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Lucie Mašková

Kontaktní centrum v Brně
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
Tel.: (+420) 543 249 343
GSM: (+420) 608 371 262
E-mail: kcentrum.br@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Zuzana Krátká, DiS.

Kontaktní centrum ve Znojmě
Adresa: Horní Česká 4, 669 02 Znojmo
GSM: (+420) 777 916 270
E-mail: kcentrum.zn@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Zuzana Protivínská

Drogová služba Vyškov
Adresa: Čsl. Armády 1/2a, 682 01 Vyškov
GSM: (+420) 775 292 607
E-mail: vyskov@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Katarína Kotrasová

Víceúčelová drogová služba na Blanensku
Adresa: Fügnerova 1, 678 01 Blansko
GSM: (+420) 774 916 048
E-mail: terenbk@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Gabriela Vejrostová

Centrum poradenských služeb ve vězení
a po výstupu
Adresa: Křenová 64, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 545 247 542
GSM: (+420) 777 916 262
E-mail: vezeni@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Olga Šustrová

Sociálně terapeutická dílna Eikon v Brně
Adresa: Jílkova 195, 615 00 Brno
Tel.: (+420) 515 541 046
GSM: (+420) 777 916 264
E-mail: eikon@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Česlav Škvařil

NZDM v Blansku
Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
Tel.: (+420) 777 916 283
E-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz
www.pvcklub.podaneruce.cz
Vedoucí: Robert Hořava

NZDM v Brně
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel.: (+420) 777 916 283
E-mail: nzdm.brno@podaneruce.cz
www.pvcklub.podaneruce.cz
Vedoucí: Robert Hořava

ODDĚLENÍ PORADENSKÝCH 
A TERAPEUTICKÝCH SLUŽEB V JMK

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Ivana Kuchařová
GSM: (+420) 608 719 801
E-mail: kucharova@podaneruce.cz

Terapeutické centrum 
v Jihomoravském kraji
Adresa: Hilleho 5, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 541 227 704
GSM: (+420) 608 313 715
E-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Šárka Licehmmerová

Program metadonové substituce
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
GSM: (+420) 778 544 015
E-mail: substituce@podaneruce.cz
Vedoucí programu: Kateřina Strnadová

Program Gambling Brno
Adresa: Hilleho 5, 602 00 Brno
GSM: (+420) 608 313 715
E-mail: gambling@podaneruce.cz
Vedoucí programu: Mgr. Šárka Licehammerová

Terapeutické centrum na Bratislavské 
Adresa: Bratislavská 69, 602 00 Brno
GSM: (+420) 608 248 995
E-mail: tcbratislavska@podaneruce.cz
Vedoucí: Tomáš Klášterecký, DiS.
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Program metadonové substituční terapie
Adresa: Bratislavská 69, 602 00 Brno
GSM: (+420) 608 248 995
E-mail: tcbratislavska@podaneruce.cz
Vedoucí: Tomáš Klášterecký, DiS.

Poradenské centrum v Brně
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
GSM: (+420) 773 770 885
E-mail: pasaz@podaneruce.cz
Vedoucí služby: Mgr. Roman Hloušek

Přechodové byty v Brně
Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno
GSM: (+420) 777 916 258
E-mail: matousek@podaneruce.cz
Vedoucí služby: Petr Matoušek, DiS.

Doléčovací centrum v Brně
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel.: (+420) 545 246 690
GSM: (+420) 778 424 650
E-mail: jamtana@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Pavel Klein

Terapeutickákomunita 
v Podcestném Mlýně
Adresa: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice
Tel.: (+420) 384 420 172
GSM: (+420) 777 443 585
E-mail: komunita@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Ladislav Holub

PRIMÁRNÍ PREVENCE 
ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
GSM: (+420) 777 916 253
E-mail: rampachova@podaneruce.cz

Centrum prevence v Brně
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel.: (+420) 549 211 278
GSM: (+420) 777 916 276
E-mail: prevence@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Primární prevence v regionech
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
Tel./Fax: (+420) 549 211 278
GSM: (+420) 777 916 276
E-mail: prevence@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Jan Veselý, Ph.D.

Centrum prevence 
Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno
GSM: (+420) 777 916 260
E-mail: vorišek@podaneruce.cz
Vedoucí: Ing. Radovan Voříšek 

DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB 
V OLK A ZK

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

ODDĚLENÍ NZDM V OLK
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

David Bezdomnikov
GSM: (+420) 777 916 278
E-mail: bezdomnikov@podaneruce.cz

NZDM v Olomouci
Adresa: Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
GSM: (+420) 777 916 286
E-mail: nzdm.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Dušan Gajdošík

Terénní programy pro děti    
a mládež v Olomouci
Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc
GSM: (+420) 777 916 286
E-mail: teren.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Dušan Gajdošík

NZDM v Mohelnici a v Zábřehu
Adresa: Zábřeh, 28. října 3, 789 01 Zábřeh
GSM: (+420) 776 177 797
Mohelnice, Zámecká 11, 789 85 Mohelnice
GSM: (+420) 777 720 230
E-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz
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NZDM v Prostějově
Adresa: Západní 27, 796 01 Prostějov-Krasice
GSM: (+420) 777 916 288
E-mail: nzdm.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: Petr Kadlec, DiS.

Terénní programy pro děti    
a mládež v Prostějově
Adresa: Západní 27, 796 01 Prostějov-Krasice
GSM: (+420) 777 916 288
E-mail: street.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: Petr Kadlec, DiS.

ODDĚLENÍ      
ODBORNÝCH SLUŽEB V OLK

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
David Bezdomnikov
GSM: (+420) 777 916 278
E-mail: bezdomnikov@podaneruce.cz

Terénní programy v Olomouci
Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc
GSM: (+420) 777 363 044
E-mail: street.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Jakub Lívanský, DiS.

Terénní programy na Šumpersku
Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc
GSM: (+420) 777 363 044
E-mail: street.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Jakub Lívanský, DiS.

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

Kontaktní centrum v Prostějově
Adresa: Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
GSM: (+420) 777 454 789
E-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: Jana Kučerová

Práce s klienty v konfliktu
se zákonem
Adresa: Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc
GSM: (+420) 777 916 279
E-mail: vezeni.ol@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Jakub Nepejchal

Terapeutické centrum
v Olomouckém kraji
Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc
GSM: (+420) 777 916 267
E-mail: terapie.olk@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Ing. arch. Milan Bašný

Terapeutické centrum v Prostějově
Adresa: Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
GSM: (+420) 777 916 267
E-mail: terapie.pv@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Ing. arch. Milan Bašný

Terapeutické centrum v Zábřehu
Adresa: 28. října 3, 789 01 Zábřeh
GSM: (+420) 777 916 267
E-mail: terapie.zb@podaneruce.cz
Vedoucí: Bc. Ing. arch. Milan Bašný

ODDĚLENÍ      
ODBORNÝCH SLUŽEB V ZK

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Vladimír Kaška
GSM: (+420) 777 916 269
E-mail: kaska@podaneruce.cz

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji
Adresa: Náves 86, Prštné, 760 01 Zlín
GSM: (+420) 777 916 269
E-mail: terapie.zk@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Vladimír Kaška

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji
Adresa: Náves 86, Prštné, 760 01 Zlín
GSM: (+420) 777 916 269
E-mail: gambling.zk@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Jarmila Krajčová

Psychiatrická ambulance Podané ruce
Adresa: Dlouhá 4215, 760 01 Zlín
TEL.: (+420) 577 439 190
E-mail: psychiatrie.zlin@podaneruce.cz
Vedoucí: MUDr. Martina Račinská

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti
Adresa: Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště
GSM: (+420) 777 454 795
E-mail: kcentrum.uh@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Vladimír Kaška
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DIVIZE OSTATNÍCH SLUŽEB 
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

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

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

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM I.E.S.
ODBORNÝ ŘEDITEL

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

ŘEDITEL
Bc. Martin Boxan
E-mail: boxan@podaneruce.cz

Vzdělávací centrum I.E.S.
Adresa: Křenová 64, 602 00 Brno
Tel.: (+420) 541 225 188
GMS.: (+420) 777 916 277
E-mail: ies@podaneruce.cz
Ředitel: Bc. Martin Boxan

Poradna EXTC.cz
Adresa: Křenová 64, 602 00 Brno
GMS.: (+420) 608 396 488
E-mail: info@extc.cz
www.extc.cz
Vedoucí: Mgr. Vojtěch Netík

Centrum zahraniční spolupráce
Adresa: Křenová 64, 602 00 Brno
GMS.: (+420) 778 477 279
E-mail: vasatkova@podaneruce.cz
Vedoucí: Mgr. Romana Vašátková

DIVIZE ORGANIZAČNÍ
Adresa: Svatoplukova 84, 615 00, Brno
Tel.: (+420) 545 247 535
GSM: (+420) 777 916 285

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

ODDĚLENÍ PROVOZNÍ / KANCELÁŘ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Jitka Vrbová
GSM: (+420) 602 796 056
E-mail: vrbova@podaneruce.cz

ASISTENTKA KANCELÁŘE
Ing. Lucie Skalníková 
E-mail: info@podaneruce.cz
Tel.: (+420) 545 247 535
GSM: (+420) 777 916 285

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ  EKONOM

Ing. Dagmar Charalambidu
GSM: (+420) 775 859 934
E-mail: uctarna@podaneruce.cz

SAMOSTATNÉ REFERÁTY
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

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

Personální agenda
Eva Novotná
GSM: (+420) 777 478 087
E-mail: novotna@podaneruce.cz

Právní agenda
E-mail: pravnik@podaneruce.cz

Vztahy s veřejností
Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
GSM: (+420) 777 916 253
E-mail: rampachova@podaneruce.cz
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