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Měním se, protože jsem živý a rostu
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Úvodní slovo 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

každoročně na tomto místě bilancuji uplynulý rok, zvažuji, co nám přinesl dobrého a co 
se nám podařilo. „Měním se, protože jsem živý a rostu,“ řekl spisovatel a překladatel 
Otto František Babler, a také my se měníme a rosteme. 

P-centrum dnes lidem pomáhá již v pěti oblastech, které všechny propojují témata 
pomoci při ohrožení návykovými látkami nebo pomoci dětem při problémech v rodině.  
Taková šíře pomoci si vyžádala posílení managementu organizace. Provedli jsme proto 
organizační změny a na místo výkonné ředitelky nastoupila Veronika Jurečková, která 
převzala část řídící administrativy. V polovině roku 2015 jsme začali jednat s Fondem 
ohrožených dětí o převzetí rodinných mediací pod hlavičku naší organizace a o jejich 
začlenění do služeb Rodinného centra U Mloka. Podařilo se a Mediační centrum Olo-
mouc se k 1. lednu 2016 připojila k P-centru.

Druhá část roku 2015 byla také ve znamení přípravy na odborné certifikace, na které 
se připravovaly týmy Poradny pro alkoholové a jiné závislosti a Doléčovacího programu. 

Velmi si vážím všech našich pracovníků, kteří nerezignují na kvalitní a obětavé posky-
tování odborných služeb, a to přes nejisté financování a stálé změny v oblasti legislativy, 
za což jim děkuji. Tradiční díky patří také všem členům výboru spolku P-centra, kteří 
nás obětavě a dlouhodobě podporují v aktivitách a nabízí svou odbornost i pro klienty 
našich služeb. Nemohu nezmínit také velké poděkování všem našim dobrovolníkům, 
donátorům a podporovatelům, kteří svou energií a prací pomáhají dotvářet dobré klima 
v celé organizaci.

Vážení přátele, kolegové, přeji vám všem co nejúspěšnější a klidný rok 2016!

                             PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
                                  ředitelka P-centra, spolku
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Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
„Změny nastanou teprve tehdy,  

když uděláme něco,  
co je proti všemu, úplně proti všemu,  

na co jsme zvyklí.“

Paulo Coelho

Naše vize a poslání
Posláním Poradny pro alkoholové a jiné závislosti je poskytování odborných poraden-
ských a terapeutických služeb lidem, kteří mají potíže s návykovými látkami či hazardní 
hrou u sebe nebo svých blízkých. Služby poskytujeme lidem, kteří nás sami vyhledají, 
neboť chtějí pomoc při zorientování se v jejich situaci a podporu při řešení problémů 
spojených se závislostí. Usilujeme o zkvalitňování služby a stálého zajištění bezpečného 
a podporujícího prostředí pro klienty. Nadále chceme informovat veřejnost o problema-
tice návykového chování.

Kdo se na nás může obrátit
Cílovou skupinou Poradny osoby od 15 let, které 

(a)  chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním přestat; 
(b) jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové a chtějí 

to změnit; 
(c)  mají problém s hazardním hráčstvím a chtějí jej řešit; 
(d) jsou negativně ovlivňovány návykovým chováním jejich blízkých, rodinných pří-

slušníků a chtějí tuto situaci změnit.

Ohlédnutí za rokem 2015
V roce 2015 se nám dařilo pracovat kvalitně v rámci individuální práce s klientem (in-
dividuální poradenství a terapie, systematická sociální práce, podpůrné testování a dal-
ší). Významnou skupinou jsou klienti s problémem závislosti na alkoholu, kteří tvoří 
nejpočetnější skupinu našich klientů. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří klienti s pro-
blémem závislosti na  pervitinu. Domníváme se, že služby jsme poskytovali odborně 
a kvalitně. Dařilo se nám informovat veřejnost o našich službách, ale také o závislosti 
a možnostech její léčby.

Práce v  Poradně nejčastěji probíhala formou individuálních konzultací s  klientem 
nebo s jeho blízkým sociálním okolím (rodiče, partner, sourozenci). V případech, kdy 
ambulantní terapie nebyla dostačující, poskytovali pracovníci motivační trénink před 
léčbou, základní poradenství v  oblasti zdravotního stavu a  zprostředkování kontaktů 
na residenční léčbu. Velmi důležitá je také spolupráce s dalšími institucemi, které máme 
zahrnuty v  tzv. síti služeb pro naše klienty. Jedná se o  oblast dluhového poradenství, 
psychiatrické péče, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro zdravotně znevý-
hodněné klienty, popřípadě odkaz na dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

Nadále prezentujeme naše služby s cílem informovat občany města Olomouce a Olo-
mouckého kraje o tom, kam se mohou obrátit v případě, že se u nich nebo v okolí ob-
jevil problém související s návykovými látkami. Naše služby jsme prezentovali v únoru 
na Adiktologické konferenci v Bílé Vodě, dále v březnu na III. Olomouckých speciálně 
pedagogických dnech (pořádaných Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olo-
mouci), dále v červnu na Konferenci SHARE (pořádané Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci). O činnosti Poradny jsou informováni také 
žáci a studenti, kteří přichází do P-centra na lekce Centra primární prevence. Daří se 
nám spolupracovat s Ambulancí adiktologie (Podané ruce), ve které chceme i nadále po-
kračovat, např. vzájemným vzděláváním a výměnou zkušeností. Intenzivněji také spo-
lupracujeme s olomouckou Probační a mediační službou, jejíž pracovníci nás oslovili 
s žádostí o spolupráci při testování klientů PMS.

Pokračuje mezinárodní spolupráce Poradny s Britskou společností Foundation66 (Ai-
dan Grey), která se ambulantní léčbou závislých zabývá. Jejich metodiku Krátký inter-
venční program na léčbu závislých na stimulantech, upravenou na české prostředí a uží-
vání pervitinu uplatňujeme i nadále při práci s klienty Poradny pro alkoholové a  jiné 
závislosti. Vytvořili jsme pro naše účely metodický Terapeuticko-intervenční program pro 
práci s klienty závislými na pervitinu. Plánujeme vytvořit podobný materiál pro práci 
s klienty závislými na alkoholu.

Mezi další vize a plány patří skupinová práce s klienty Poradny pro alkoholové a jiné 
závislosti. Na základě výzkumu realizovaného studentkou VOŠ Caritas Olomouc jsme 
zmapovali postoje klientů ke skupinové práci; dotazovaní ji hodnotili velmi pozitivně 
a vnímali ji jako užitečnou složku terapeutického procesu. 

Na základě tohoto výzkumu také proběhla evaluace (zhodnocení) služeb Poradny na-
šimi klienty. Evaluační dotazníky vyplnilo v  loňském roce 40 klientů. Mezi nejčastěji 
zmiňovaná pozitiva patří podpora ze strany poradenských pracovníků, dobrá dostup-
nost služby, ochota sociálního pracovníka, možnost individuálních garantů, otevřené 
a férové jednání pracovníků, spolupráce při řešení problémové situace, přátelský přístup, 
porozumění, možnost opakované pomoci i po skončení individuálního kontraktu. 

Studie zaměřené na skupinovou práci s klienty a evaluační studie proběhly v rámci 
kvalifikačních prací Bc. Veroniky Swiderové pod vedením Mgr. Hany Štěpánkové (ve-
doucí poradny).
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Práce s rodinami – v roce 2015 realizovali pracovníci Poradny intervence zacílené k ro-
dinám. Podkladem pro tuto práci je informačně-edukativní brožura Pro rodiče nejen 
o  výchově (P-centrum, 2013). Brožura je velmi důležitý ucelený informační materiál, 
který pracovníci Poradny předávají přímo klientům a tím zvyšují informovanost o po-
skytované službě. Vydání publikace bylo finančně podpořeno Olomouckým krajem. 

Práce s mladistvými – v  rámci Poradny pracujeme s klienty staršími 15 let. Skupina 
klientů 15–18 let má své specifické potřeby, a proto se tomuto tématu věnujeme na pra-
videlných supervizích či intervizních poradách o klientech.

Práce se studenty – součást naší práce je i poskytování stáží studentům vysokých a vyš-
ších odborných škol. Studentům nabízíme možnost poznat, jak funguje naše zařízení. 
Stáže studentům umožňují seznámit se s  prací v  oblasti drogových závislostí, poznat 
náplň práce sociálního pracovníka, psychologa a dalších profesí působících v tomto typu 
zařízení. Mohou zde získat nové zkušenosti a poznatky o pomáhající profesi tohoto typu 
i o sobě samých. Většinu našich stáží absolvují studenti Univerzity Palackého v Olomou-
ci a VOŠ sociální Caritas v Olomouci.

Regionální spolupráce – v rámci regionu spolupracuje Poradna pro alkoholové a jiné 
závislosti převážně s následujícími institucemi: 

(a)  Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) – probíhá vzájemná komunikace, 
testování klientů, návrhy na další intervence atd.; 

(b) AT Ambulance FN Olomouc – spolupráce s MUDr. Jarmilou Šmoldasovou, pře-
devším u klientů v substituční léčbě, kterým poskytujeme podpůrné poradenství 
a psychoterapii; 

(c)  Charita Olomouc – u klientů ohrožených bezdomovectvím je důležitá spolupráce 
s Charitou v oblasti jimi poskytovaných služeb (především sociální práce). 

Rok 2015 v číslech
Za rok 2015 využilo našich služeb 205 klientů (v předešlém roce 224). Z celkového počtu 
klientů bylo mužů necelých 57 %. Nejčastější primární drogou u našich klientů je pervi-
tin (71) a alkohol (68), následují opiáty (15) a konopné drogy (10). 21 klientů uvedlo i.v. 
aplikaci NL (užívání látky nitrožilně). Průměrný věk našich klientů je 39,4 let. Obecně 
můžeme říci, že vyšší věkový průměr mají klienti s problematickým užíváním alkoholu 
a ti, kteří přichází s problematikou hazardního hráčství. Průměrný věk klientů  užívají-
cích nealkoholické drogy je nižší, kolem 25 let. Převážná většina neanonymních klientů 
je ve věku nad 18 let. Za r. 2015 jsme evidovali 14 klientů ve věku od 15 do 18 let. Ná-
sledující tabulka souhrnně prezentuje počty klientů podle jednotlivých skupin či typu 
užívané látky (závislosti). 

Počty klientů dle typu užívané NL
 

 
 
 

71 68 

15 15 12 10 8 6 

Stimulanty Alkohol Opiáty Jiné Rodinný
příslušník

Konopné
drogy

Gambling Neuvedeno

Z celkového počtu 2406 výkonů největší podíl představuje individuální osobní kon-
takt, tj. poradenství či terapie (1074) a dále výkony systematické sociální práce (220). 
Mimo jiné výkony bylo provedeno také 86 toxi testů (na přítomnost návykové látky) 
na základě žádosti klientů.

Pracovní tým 
V roce 2015 tým Poradny působil v následujícím složení:

 Mgr. Hana Štěpánková, vedoucí Poradny, terapeutka
 Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D., terapeutka
 Mgr. Michal Růžička, Ph.D., terapeut
 Mgr. Pavlína Prachařová,  terapeutka
 Bc. Markéta Rodryčová,  terapeutka
 Bc. Petr Šeda, sociální pracovník

Naše Poradna v posledním roce prošla četnými personálními změnami. Aktuální slo-
žení týmu Poradny viz internetové stránky P-centra (http://www.p-centrum.cz/)  Po-
radna pro alkoholové závislosti  Tým.
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Doléčovací centrum
„Není větší chyby, než přestat zkoušet.“

Johann Wolfgang Goethe

Naše vize a poslání 
Doléčovací centrum nabízí program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně tříměsíční 
léčbu závislosti. Podporujeme je v novém začátku pomocí individuálních a skupinových 
aktivit a  pomocí chráněných bytů. Posláním Doléčovacího centra je prostřednictvím 
poskytovaných služeb podpořit klienty v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do spo-
lečnosti a zvládání nároků každodenního života bez návykových látek a hazardní hry.

Kdo se na nás může obrátit
Naší cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách/
hazardní hře, které absolvovaly minimálně 3měsíční pobytovou léčbu závislosti a na-
stoupí bezprostředně po ní. Klienti jsou motivovaní k dlouhodobé abstinenci a chtě-
jí podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a pomoc při 
svém sociálním začleňování. 

Ohlédnutí za rokem 2015
Doléčovací centrum nabízí dvě služby:
Doléčovací program (v délce 6 nebo 8 měsíců) a chráněné byty (na 4 nebo 6 měsíců). 
Program je možné navštěvovat a nebydlet v chráněném bytě, ale ne naopak.

Doléčovací program je určen klientům po  minimálně 3 měsíční pobytové léčbě zá-
vislosti. Kapacita programu je 15 osob. Klienti se v  předchozí léčbě dozvědí spoustu 
nezbytných informací o své nemoci – závislosti, naučí se jí porozumět a vštípí si důležité 
zásady. Umějí tedy abstinovat v bezpečném prostředí léčebny či komunity. U nás se učí, 
jak abstinovat v běžném životě. Musí tedy abstinovat a k tomu chodit do práce, proží-
vají stresové situace a učí se, jak je zvládat „s čistou hlavou“, tzn., aniž by sklouzli zpět 
k návykové látce. Rovněž zjišťují, že není reálné dostat vždy hned to, co chtějí, učí se 
čekat a zvládat např. i nepříjemné stavy s tím spojené. Bývá to pro ně nové, neboť život 

s návykovou látkou přináší okamžitá uspokojení. U nás se učí, že nepříznivé situace se 
musí vydržet, učí se říci si o pomoc, učí se sebepodpoře.

Chráněné byty jsou velmi důležitou součástí služeb, které nabízíme. Chráněné byty 
máme dva. Užívání návykových látek se pojí k nějakému konkrétnímu místu a konkrét-
ním lidem. Pokud chce člověk abstinovat, musí toto prostředí opustit, neboť vrátit se 
po  léčbě do  míst, kde klient zneužíval drogy či alkohol ve  většině případů znamená 
porušení abstinence a návrat k předchozímu způsobu života s návykovou látkou. Klienti 
v  bytech žijí samostatně. Kapacita obou bydlení je 12 lůžek. Na  obou bytech se platí 
příspěvek na bydlení. V roce 2015 se zvýšil z 2400,- na 3000,- Kč/měsíc. V chráněných 
bytech platí kardinální pravidlo „čistoty prostředí“, tzn., nesmí tu být nikdo pod vli-
vem návykové látky, a totéž platí pro účast na programu. Jestli klienti skutečně abstinují, 
kontrolujeme při namátkovém provádění toxitestů a dechových zkoušek na přítomnost 
alkoholu. 

Doléčovací program poskytuje klientům podporu formou individuální a skupinové te-
rapie. Každý klient má svého terapeuta-garanta, který ho celým pobytem v P-centru tady 
provází. Se svým garantem klient pracuje na úkolech ze svého individuálního léčebné-
ho plánu (kontraktu), který si sám stanovil. V začátcích je pro klienty nepostradatelná 
pomoc sociálních pracovníků, kteří pomáhají se sepsáním životopisu, radí, jak hledat 
práci, jak komunikovat s úřady, pomáhají formulovat různé žádosti (např. o splátkové 
kalendáře při řešení dluhů apod.). 

Každý pracovní den v  8:00 hod mají nezaměstnaní klienti ranní skupinu, na  které 
předkládají svůj plán dne. Každý klient musí mít představu, co bude celý den dělat, mít 
strukturu dne. Neboť struktura a pravidelnost klientům v životě s  návykovou látkou 
většinou zcela chybělo. Další skupinové aktivity se už týkají všech klientů. Během týdne 
mají dvě 90 minutové skupiny (hodnotící, nebo dynamické a tematické), které vedou 
vždy dva terapeuti. Socioterapeutická skupina je povinnou součástí programu, koná se 
každé úterý a trvá 60 minut. Tato skupina si klade za cíl naučit klienty trávit volný čas, 
nebo jim alespoň předestřít možnosti zdravého a aktivního trávení volného času. Klien-
ty ve zdravém trávení volného času podporujeme i tak, že mají možnost půjčit si kola, 
stany, spací pytle, kolečkové brusle apod., za malý finanční příspěvek si mohou půjčit 
permanentku do fitcentra nebo na bazén. 

Další aktivity na podporu sociální integrace našich klientů:
Naším záměrem je soustředění na obtíže klientů v celém jejich kontextu. Nelze klienta 
dlouhodobě udržet na trhu práce (tzn., nezvládne dlouhodobě abstinovat), když nebude 
sociálně integrovaný, bude se naopak izolovat a bludný kruh závislosti dále posilovat. 
Udržení našich klientů v pracovním procesu je podmíněno sociální integrací v tom nej-
širším kontextu. Následující aktivity jsou důležité právě proto, že pomáhají klientům 
rozvíjet sociální dovednosti, které jsou klíčové pro jejich začlenění.
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Neformální středeční setkání: Nestředy ve středu
K založení „střed nestřed“ nás vedla zkušenost zakladatele londýnské organizace BOB. 
Zakladatelem organizace BOB je bývalý klient, který nevěděl, co dál po léčbě, a tak začal 
pořádat badmintonové kluby. Jeho kluby získaly takovou popularitu, že začal mít pro-
blémy s prostorem. Proto se domluvil s místním radním, který jim poskytl větší prosto-
ry. Pro značnou úspěšnost těchto klubů, jsme se snažili tuto zkušenost převést do našeho 
prostředí.  Nicméně kvůli prostorům, ve kterých „středy nestředy“ pořádáme (na našem 
doléčovacím centru), jsme museli nastavit podmínku dočasné abstinence. To znamená, 
že na „středy nestředy“ mohou přijít kromě doléčovacích klientů také Ti, kteří sice ne-
abstinují trvale, ale jsou „čistí“ po dobu jejich účasti na „nestředách“. 

I v letošním roce jsme pokračovali v pořádání „střed nestřed“, které se ukázaly jako 
přínosné nejen pro klienty našeho doléčovacího centra, kteří je pravidelně navštěvovali, 
ale také pro klienty poradny pro alkoholové a jiné závislosti. Přehled toho, co jsme dělali 
a co plánujeme na další „středu nestředu“, mohou zájemci sledovat na našich facebooko-
vých stránkách, které po každé „nestředě“ pravidelně aktualizujeme.

Podvečerní jóga
Jóga, kterou nabízíme v rámci našeho centra, je otevřená jak pro klienty doléčovacího 
centra, tak pro lidi, kteří mají problémy nebo měli problémy s drogami či alkoholem. 
Naším primárním cílem bylo ukázat klientům další možnost trávení volného času a zá-
roveň představit způsob cvičení, který jim může pomoci více poznat své tělo a své mož-
nosti. Jógu vede zkušená lektorka Linda, která klade důraz na to, aby všichni respektovali 
své tělo a nesnažili se za každou cenu jít do jógových pozic, které by jim nebyly příjemné 
nebo jim způsobovaly bolest. Tradičně začínáme Pozdravem slunci a poté pokračujeme 
obměnami už dříve naučených pozic. Nicméně náročnost cvičení je vždy přizpůsobena 
účastníkům, aby se i ten, kdo přijde na jógu poprvé, mohl aktivně zapojit. 

Paradivadlo a Ženské večery
Paradivadlo je seskupení klientů z Doléčovacího centra P-centra a studentů z oboru Spe-
ciální pedagogika (dramaterapie) z PdF Univerzity Palackého. Divadelní soubor vznikl 
na podzim roku 2013. 

Paradivadlo se stalo místem, kde se klienti a  studenti setkávali za  účelem společné 
tvorby a sdílení. V roce 2015 se po obměnách klientů a studentů se vytvořila malá sku-
pina dvou klientek a dvou studentek, kteří v červnu 2015 za odborného vedení Magdy 
Johnové vytvořili představení Afrika Duša(n). Na podzim 2015 se k Paradivadlu přidaly 
další klientky, a tak se stalo, že v divadle byly jen samé ženy. Začali jsme se proto více 
věnovat tématům ženství a porozumění cyklu ženy. Téma se ukázalo natolik atraktivní, 
že vznikl samostatný projekt Ženské večery. Divadlo se dále tímto tématem zabývá. Při-
cházejí nové klientky i klienti a na jaře 2016 bychom chtěli předvést představení, které 
bude poukazovat na určité mužské a ženské aspekty, přednosti i nesrovnalosti. S Paradi-
vadlem pokračují také Ženské večery.

Na Ženských večerech se rozebírají různé úhly pohledu na ženu, hrdinky, které nás 
ovlivňují a co z ženství je vidět na nás ve vztazích. Učíme se porozumět projevům žen-

skosti. Poznatky z ženských večerů budou dále využity v představení, které vytvoří Pa-
radivadlo na jaře 2016.

Vánoční setkání s klienty
Každoročně pořádáme před Vánocemi setkání jak s klienty, kteří zdárně prošli doléčo-
vacím programem a dál pokračují v abstinenci, tak s klienty aktuálně zapojenými v pro-
gramu. Takováto setkání mají i motivační charakter pro pro stávající klienty. V prosinci 
2015 se sešlo 40 absolventů a 15 současných klientů. Setkání bylo tradiční, koledy, vá-
noční dárky, cukroví, řízek s bramborovým salátem. Terapeuti si připravili i  kulturní 
vložku, kdy zahráli první rozhlasovou hru na světě, hru „Tma jako v pytli“, kterou naspal 
Jára Cimrman. Snad se našim absolventům a klientům líbila. Pro nás terapeuty je odmě-
nou vidět tolik fungujících absolventů Doléčovacího centra pohromadě. 

Rok 2015 v číslech
Obložnost doléčovacího programu byla v roce 2015 – 84 %. V roce 2014 to bylo 79 %. 
Obložnost chráněných bytů byla v roce 2015 – 82 % oproti 72 % v roce 2014. 

Zájem o doléčování u nás je velký, proto je potřeba přihlásit se s větším časovým před-
stihem – nejméně dva měsíce před plánovaným nástupem, aby byl volný termín nástu-
pu. V 2015  proběhlo 99 jednání se zájemci o službu, 56 bylo odmítnuto z kapacitních 
důvodů, nových nástupů bylo 30, z dohodnutých nástupů jich zájemci zrušili 13. 

Počet klientů 

- V doléčovacím programu 41 (29 mužů a 12 žen)

- V chráněných bytech 38

Průměrný věk klientů závislých na:

Alkoholu 43 let

Nealkoholových návykových látkách 28 let

Gamblingu 24 let

Řádné ukončení doléčování 11

Předčasné ukončení z osobních důvodů na straně klientů 9

Předčasné ukončení z důvodu relapsu a odchod do další léčby 2

Předčasné ukončení z důvodu relapsu a ztráta dalšího kontaktu 9
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Kvůli jaké závislosti se u nás klienti doléčovali?

 
 
 

Stimulanty; 
23 

Alkohol; 11 

 Opiáty; 3 

 Gambling; 1 

 
Kanabinoidy; 

3 

Stimulanty

Alkohol

Opiáty

Gambling

Kanabinoidy

Pracovní tým 
 PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová, ředitelka, terapeutka
 Mgr. Edmund Wittmann, vedoucí Doléčovacího centra, psycholog, terapeut
 Mgr. Pavlína Prachařová, zástupkyně vedoucího, psycholožka, terapeutka
 Bc. Markéta Hošková, Dis., sociální pracovnice, zástupkyně vedoucího 
 Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D., speciální pedagožka, terapeutka
 Bc. Petr Šeda, sociální pracovník
 Bc. Jiří Klimeš, terapeut
 Radka Chromková, pracovnice prvního kontaktu
 Jan Sychra, pracovník prvního kontaktu
 Mgr. Renata Jakubcová, sociální pracovnice, toho času na mateřské dovolené

Rodinné centrum U Mloka 
„Najít cestu rodičům,  

nabídnout hru dětem“

Naše vize a poslání 
Nabízíme podporu rodičům při výchově jejich 
dětí a pomoc rodině ve vzájemné komunikaci 
a při potížích ve škole. Nyní chceme: 
•	 více se zaměřit na motivaci rodičů ke změně 

výchovného stylu, způsobu komunikace atd., 
•	 získat nové prostory pro poskytování služby,
•	 postupně zapojovat do práce s rodinou metodu videotrénink interakcí,
•	 máme plány, víme, co rodinám chybí, ale nemáme kapacitu ani odbornost 

na tvorbu projektů, rádi bychom našli někoho, kdo by s námi chtěl v této oblasti 
spolupracovat, externího spolupracovníka na tvorbu projektů.

Kdo se na nás může obrátit
Naší cílovou skupinou jsou
•	 rodiny s dětmi ve věku 5–15 let v sociálně nepříznivé situaci (sociální vylouče-

ní, komunikační problémy, výchovné potíže, narušené vztahy v rodině, působení 
dlouhodobého stresu, traumat),

•	 pěstouni, kteří dlouhodobě pečují o dítě

Ohlédnutí za rokem 2015
Naše aktivity tvoří provázaný a informačně propojený systém podpory rodinám s dět-
mi, ze kterého rodina využívá na míru ušitý balíček.

Poradenství 
je zaměřeno na zlepšení komunikace a vztahů v rodině, pochopení problému, jeho pří-
čin a hledání řešení, zvládání výchovných potíží dětí, na orientaci v síti pomáhajících 
organizací atd. Může probíhat individuálně nebo s více členy rodiny. Poradenství tvoří 
základ naší práce.

Rodičovské skupiny 
jsou pravidelná setkávání rodičů zaměřená na zvyšování rodičovských dovedností, pře-
dávání zkušeností a  sdílení starostí i  radostí. Věnujeme se např. sociálním potřebám, 
vývojovým zvláštnostem člověka v závislosti na věku, otázkám oceňování dětí atd. Pro-
bíhají podle zájmu a možností rodičů.
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Doprovázení
dospělých klientů na  úřady a  instituce a  pomoc při vyřizování rodinných záležitostí. 
Probíhá podle potřeby klienta.

Skupinové tematické aktivity – „KLUBY“ pro děti
jsou pravidelná sociálně terapeutická setkání dětí, pomocí her pomáháme dětem začle-
nit se do skupiny, zlepšit komunikaci, důležité je dodržování hranic a pravidel. Skupiny 
probíhají 1x týdně vždy 2 hodiny, děti jsou rozdělené na dvě skupiny podle věku. 

Program Pět P pro děti
je individuální preventivní program (Přátelství, Podpora, Prevence, Pomoc, Péče), 
ve kterém se dítě setkává s dobrovolníkem – kamarádem. Obsahem jsou zájmové aktivi-
ty podle jejich individuálních zájmů. Schůzky probíhá 1x týdně na 2 hodiny. 

Podpora rodině při vzdělávacích potřebách
Do této aktivity zapojujeme dítě i  rodiče. Hledáme způsoby, jak se může dítě nejlépe 
učit, rodiče seznamujeme s užitečnými učebními postupy a pomůckami. Práci směřuje-
me k dialogu mezi školou a rodinou. 

Doučování dětí dobrovolníky
probíhá hodinu jednou týdně. Při doučování je možné dohánět zmeškanou látku, pří-
padně pracovat na domácích úkolech, které dítě nemůže udělat doma s rodiči. Učíme 
děti učit se. 

Nácvik samostatného docházení 
je časově omezená aktivita zaměřená na  podporu a  nácvik samostatného docházení 
např. ze školy domů. Zahrnuje zjištění reálných možností dítěte. Probíhá podle potřeby 
klienta.

Vzdělávání pěstounů
Vzdělávání probíhalo v uzavřené sebezkušenostní skupině, kterou navštěvovalo 14 osob, 
jež se starají o dítě/děti v dlouhodobé pěstounské péči. V rámci skupiny vznikl bezpečný 
prostor pro vzájemné sdílení radostí i těžkostí mezi účastníky.  

V  roce 2015 jsme zaznamenali několik úspěchů. Rodiny se mají kam obrátit. Školy,  
OSPOD a  pedagogicko psychologická poradna o  nás ví a  doporučují nás rodinám. 
V druhé polovině roku jsme zahájili kroky k převzetí Mediačního centra, které dosud 
pracovalo pod Fondem ohrožených dětí. Rodinné mediace přispívají ke zlepšení situace 
nezletilých dětí z rodin, které jsou ve fázi rozpadu (rozvodu, rozchodu), pomáhají při 
komunikaci mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi a rodiči a institucemi, přispívají k řešení 
sporů mimosoudní cestou. To v konečném důsledku usnadňuje práci orgánům sociálně
-právní ochrany dětí i soudům a především zlepšuje situaci dětí. Kraj i město Olomouc 
přislíbili podporu tohoto spojení, aby tak potřebná služba nezanikla.

Pro další roky nám také zůstalo ještě několik nesplněných úkolů a to zejména
•	 získat nové prostory,
•	 zavést a  ověřit nový program pro rodiče a  děti, prostřednictvím kterého by si 

zkoušeli spolu a příjemně trávit trochu volného času, zůstal ve fázi plánu, 
•	 nalézt marketinkového spolupracovníka pro vyhledání a zajištění nových finanč-

ních zdrojů.

Rok 2015 v číslech
•	 Počet podpořených rodin 51, to bylo 118 jednotlivých osob, dětí a rodičů
•	 Počet zapojených dobrovolníků 33
•	 Poradenství obdržely všechny zapojené osoby průběžně, bylo to 1400 schůzek 

a kontaktů.
•	 Skupinových aktivit pro děti – klubů proběhlo 66.
•	 Uskutečnilo se 121 schůzek Pět P – dítěte s dobrovolníkem.
•	 Proběhlo 148 schůzek doučování dítěte s dobrovolníkem.
•	 Proběhlo 6 uzavřených skupin pro 14 pěstounů.

Pracovní tým 
Mgr. Bc. Jiřina Pončová, sociální pracovník, vedoucí Rodinného centra U Mloka, 
terapeut
Bc. Petra Chromková, sociální pracovník, terapeut
Mgr. Ondřej Toth, psycholog, terapeut, vede kluby starších dětí
Mgr. Klára Červinková, pracovník pro podporu rodině při vzdělávacích potře-
bách, koordinátor dobrovolníků Pět P a doučování 
Mgr. Kristýna Bajerová, Mgr. Veronika Kalášková, Tomáš Lakota, pracovníci klu-
bů pro děti 

Tým využívá případové a týmové supervize, které poskytují externí supervizoři.
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Centrum primární prevence

„Naše zásady končívají tam,  
kde se kříží s našimi úmysly.“

Karel Kryl

Naše vize a poslání
Posláním Centra primární prevence (CPP) je poskytování dlouhodobého komplex-
ního programu primární prevence. Tento program je určen pro děti a mládež základ-
ních a středních škol. Základní idea komplexního preventivního programu je působení 
na postoje, znalosti a dovednosti tak (model KAB), abychom umožnili dětem a mládeži 
lépe se orientovat v sociálním prostředí a rozpoznávat možná rizika. Snažíme se klienty 
preventivních programů vést ke kritickému myšlení, k uvědomění si vztahu drog a ži-
votního stylu člověka.

Kdo se na nás může obrátit
Naší primární cílovou skupinou jsou 
•	 děti mladšího i staršího školního věku od 6 do 15 let,
•	 a mládež a mladí dospělí ve věku od 15 do 26 let.

Naší sekundární cílovou skupinou jsou 
•	 pedagogičtí pracovníci, 
•	 rodiče (zákonní zástupci)
•	 a studenti VŠ.
 

Ohlédnutí za rokem 2015
Centrum primární prevence je odborným centrem poskytujícím služby v oblasti specific-
ké primární prevence rizikového chování třídním kolektivům základních a středních škol, 
jednotlivým dětem, rodičům, pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům. 
Současně je CPP vzdělávací institucí realizující kurzy a vzdělávací programy pro peda-
gogické pracovníky. Jako partnerská organizace Univerzity Palackého a pražské Kliniky 
Adiktologie se CPP podílí na výzkumné a publikační činnosti v rámci společných pro-
jektů. Z hlediska rozsahu poskytovaných služeb, dlouholeté tradice a místní působnosti 
tak CPP neoficiálně představuje hlavní středisko primární prevence v Olomouckém kraji.

V  roce 2015 jsme pokračovali v  realizaci prožitkových selektivních programů pro 
žáky a  ve vzdělávacích programech pro pedagogické pracovníky. Výraznou změnu 
uplynulého roku představovala spolupráce na evropském projektu VYNSPI 2 vedeném 
prof. Michalem Miovským z pražské Kliniky adiktologie. Hlavním cílem projektu byla 
implementace a  evaluace minimálně preventivního programu, systémových nástrojů 
ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro 
pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni. Dlouhodobý přínos projektu 
zakončeného v červenci 2015 vnímáme v rozšíření sítě spolupracujících institucí, škol-
ských zařízení ale i například v navázání užší spolupráce s městskou policií či hasičským 
záchranným sborem. Praktickým výstupem projektu pak byla publikace čtyř monografií 
sumarizujících aktuální trendy v prevenci, teoretická doporučení a příklady dobré praxe, 
které byly vydány pod souhrnným názvem Prevence rizikového chování dětí a mládeže. 

Na  základě poptávky středních škol jsme školní rok 2015/2016 zahájili realizací 
adaptačních kurzů pro nové třídní kolektivy. Dvanáctihodinový „adapťák“ koncipovaný 
jako výcvik NASA sestával ze seznamovacích, prožitkových, kohezních i artefiletických 
aktivit a proběhl celkem třikrát. 

Ve spolupráci s Mgr. Markem Miklášem proběhly intervenční programy objednané 
školami kvůli šikaně mezi žáky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám akreditovalo tři nové vzdělávací pro-
gramy:  
•	 Kurz pro třídní učitele – návod, jak pracovat se třídou; 
•	 Prevence šikany, kyberšikany a minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě;
•	 Metodika programu Divadlo Forum podle Augusta Boala.

Centrum primární prevence dále úspěšně prošlo kontrolu MŠMT věcné realizace pro-
gramů primární prevence. 

Rok 2015 v číslech 
V roce 2015 jsme zrealizovali:
•	 172 programů selektivní primární prevence. Do těchto programů se zapojilo 3 392 

studentů. Ke všem těmto výkonům byly realizovány osobní konzultace s metodiky 
prevence a třídními učiteli.

•	 Pro žáky středních škol jsme uspořádali 23 besed s bývalými uživateli návykových látek.
•	 Pro dlouhodobě spolupracující střední školu jsme uspořádali 3 adaptační kurzy 

pro studenty 1. ročníků. 
•	 Pro dvě základní školy jsme přímo realizovali šetření a řešení šikany. V několika 

dalších jsme poradensky asistovali. 
•	 Proběhlo 32 individuálních poradenských konzultací. Tuto službu využívají jak 

žáci našich programů, tak jejich učitelé a rodiče. 
•	 Od  ledna 2015 probíhá nový běh akreditovaného čtyřsemestrálního studia pro 

školní metodiky prevence, který bude zakončen v prosinci 2016. Studium je plně 
obsazeno 20 motivovanými školními metodiky prevence. 
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Vzdělávací aktivity roku 2015
4. 2. 2015 vzdělávací program  Školení ŠMP – práce s Minimálně preventivním programem

19. 2. 2015 školení Řešení šikany na školách (1. část)

24. 3. 2015 školení Prevence závislostního chování

26. 3. 2015 školení + workshop Řešení šikany na školách (2. část)

1. 4. 2015 workshop Herní seminář

9. 4. 2015 školení Řešení šikany na školách

18. 4. 2015 workshop Herní seminář

12. 5. 2015 vzdělávací program Sociální komunikace pro lektory

19. 5. 2015 školení Metody práce s dětmi s agresivitou a hyperaktivitou

21. 12. 2015 školení + workshop Kurz pro třídní učitele – návod, jak pracovat se třídou

Pracovní tým 
Bc. Markéta Rodryčová, vedoucí
Bc. Jiří Klimeš, zástupce vedoucí
Bc. Eva Červenková
Mgr. Ondřej Skopal

Mgr. Jitka Škarohlídová, koordinátorka studia pro ŠMP
Mgr. Petra Malasková, externí lektorka
Bc. Tereza Houšková, externí lektorka
Bc. Klára Plisková, externí lektorka
Zuzana Saparová, dobrovolnice
Tereza Chobotská, dobrovolnice

PhDr. Leona Němcová, případové supervize
Mgr. Marek Mikláš, případové supervize
PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D., týmové supervize

Galerie U Mloka 
„Genius Mloci v Olomóci“ 

                        

             

Naše vize a poslání 
Tvoříme kulturně multižánrový prostor, kde prezentujeme současné inovativní umění 
a  pořádáme koncerty, autorská čtení, besedy, filmové večery. Své nezastupitelné mís-
to máme i jako komunitní prostor pro pořádání veganských večeří a výměn oblečení. 
I  v  dalším roce chceme zachovat nezaměnitelného genia mloci galerie, která se stala 
nedílnou součástí kulturního života Olomouce. 

Kdo se na nás může obrátit
Studenti a absolventi uměleckých škol, renomovaní umělci a mladí kurátoři z České re-
publiky a zahraničí, návštěvníci galerie.

Ohlédnutí za rokem 2015
V roce 2015 jsme se, stejně jako v minulých letech, snažili představovat moderní, ino-
vativní umění, prezentovat nové umělecké proudy a klást důraz na nabourávání zaži-
tých předsudků, ať už v umění nebo ve veřejném prostoru obecně. V průběhu minulého 
roku proběhlo v galerii devět výstav, z nichž čtyři byly kolektivní a pět individuálních. 
V  prostorách galerie se představily nejrůznější umělecké techniky moderního umění 
jako koláže, malby, kresby, grafiky, objekty, fotografie nebo video-art. Také jsme naplnili 
jeden z našich hlavních cílů a i v roce 2015 jsme představili velmi progresivního zahra-
ničního umělce Samsona Kambalu z Velké Británie. Kromě výstav žila galerie bohatým 
doprovodným programem, v  průběhu celého roku se zde konaly koncerty, autorská 
čtení, filmové projekce nebo úzce zaměřené přednášky pro veřejnost. Prostor Galerie 
U Mloka byl každý všední den otevřen (nejen) mladým a dospívajícím lidem, kteří zde 
mohli trávit svůj volný čas v prostoru chráněném před užíváním návykových látek. 
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Rok 2015 v číslech
V roce 2015 proběhlo 9 výstav, 4 koncerty, 6 filmových projekcí s možností besed, 12 
veganských večeří, 3 akce s výměnou oblečení, 1 autorské čtení, 2 divadelní představení, 
12 bubenických večerů. Účastnili jsme se dvou důležitých kulturních akcí – Olomoucké 
muzejní noci a Dnů evropského dědictví a spolupracovali jsme na dvou velkých festi-
valech – Přehlídce animovaného filmu PAF a Jeden svět. Galerii jsme měli otevřenou 
od pondělí do pátku od 13:00 do 19:00. Celková návštěvnost galerie byla 3 962 návštěv-
níků.    

Výstavy: 
4. únor – 2. březen Jakub Novák: Reincyklace

Výstava koláží na principu recyklace a reinkarnace. Hlavním motivem výstavy bylo 
„znovu se dostání do oběhu“. 

 Návštěvnost: 299 
4. březen – 20. březen Kristýna Hejlová, Dominika Fojtíková, Peggy Hasilová: A co 

teď? 
Tvorba části bývalých studentů ateliéru Užité malby 2009–2013 Střední uměleckoprů-
myslové školy v Uherském Hradišti zaměřená na existenciální otázky bytí. 
Návštěvnost: 317

23. březen – 30. březen Monika Abrhámová: Romské osady okolí Veľkých Kapušan, 
Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě  
Výstava se skládala ze dvou fotografických cyklů: Romské osady okolí Veľkých Kapu-
šan od Moniky Abrhámové a Cesta ke svobodě od prof. Mgr. Jindřicha Štreita. Výstava 
byla pořádaná ve spolupráci s organizací Člověk v tísni pořádající festival Jeden Svět. 
Návštěvnost: 264 

1. duben – 31. květen Tereza Darmovzalová: Místo  
Pro výstavu se autorka rozhodla využít sérii minimalistických studií prostorových 
kompozic. S těmi nakládala sochařským způsobem, hraničícím až s architektonickým 
zásahem do sklepních prostor galerie.  
Návštěvnost: 825

3. – 30. červen  Johana Vlčková a Barbora Horová: Iluze vrnění 
Výstava obrazů Johany Vlčkové a Barbory Horové představovala sbírku maleb zamě-
řených na figuru/výraz, linorytové tisky, kresby, koncept a fotku. 
Návštěvnost: 546

2. září – 5. říjen Michal Ptáček: Animal Mundus/Svět Zvířat 
Výstava Animal Mundus/Svět zvířat byla ukázkou volné tvorby uměleckého kováře 
a sochaře Michala Ptáčka, díla byla zaměřená na svět zvířat. 
Návštěvnost: 329 

7. říjen – 27. listopad David „Iga“ Grygárek, Pavel Gončarov, Marek Kroupa: SF 4 ART 
Tradiční společná výstava olomouckých „street fighterů“, ve  které se snoubil street 
art Davida Grygárka a Marka Kroupy s klasickou imaginací obrazů Pavla Gončarova.  
Návštěvnost: 838 

3. prosinec 2015 – 11. leden 2016 Samson Kambalu: Nesnesitelná lehkost filmů NYAU 
Autorská selekce filmů žánru Nyau Cinema. Filmy nabourávaly stereotyp časového 
a prostorového zážitku s filmem; záměrně se vzdalují západnímu vnímání času a vy-
bočují z linearity současného narativního filmu.
Autor je konceptuální umělec, performer a spisovatel pocházející z afrického Malawi, 
momentálně žije ve Velké Británii. Výstava proběhla v rámci Přehlídky animovaného 
filmu 2015. 
Návštěvnost: 544 

Koncerty: 
23. leden CERMAQUE + IAMME
12. květen ROY DOUGLAS (USA)
15. srpen koncert SANGRE DE MUERDAGO (ESP / GER) + HLEDÁNÍ (ORLOVÁ)
7. říjen koncert CAFÉ INDUSTRIAL

Bubnování U Mloka
5. únor návštěvnost: 8, 12. únor návštěvnost: 10, 19. únor  návštěvnost: 9, 25. únor ná-
vštěvnost: 30, 26. únor návštěvnost: 10, 12. březen návštěvnost: 9, 19. březen návštěv-
nost: 4, 26. březen návštěvnost: 4, 2. duben návštěvnost 4, 9. duben návštěvnost 5, 16. 
duben návštěvnost 5, 23. duben, 30 duben.   

Veganské večeře
28. leden návštěvnost: 15, 25. únor, 25. březen návštěvnost: 36, 29. duben návštěvnost: 
40, 27. květen návštěvnost: 11, 24. červen návštěvnost: 12, 29. červenec návštěvnost: 12, 
26. srpen  návštěvnost: 6, 30. září  návštěvnost: 29, 21. říjen návštěvnost: 24, 25. listo-
pad návštěvnost: 60, 16. prosinec 6. VÝROČÍ VEGANSKÝCH VEČEŘÍ V OLOMOUCI 
návštěvnost: 40

Přednášky, filmové projekce, besedy, divadlo a další akce: V roce 2015 u nás proběhly 
2 divadelní představení, 6 projekcí – přednášek, 1 autorské čtení, 3 akce s oblečením.
4. 2. PARADIVADLO: KOUZELNÍK,  11. 3. promítání filmu  „69“ a následná diskuze 
na téma squattingu,  24. 3. výměna oblečení JARNÍ VÍTR VE SKŘÍNI, 27. 4. přednáš-
ka   LOAD-UP: MEETING RADIOHEAD (IS (NOT) EASY), 14. 5.  přednáška  CRI-
METHINC. COLLECTIVE (USA) - ZMĚŇ VŠE, 15. 5.  OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ 
NOC + PŘEDNÁŠKA TEREZY DARMOVZALOVÉ, 22. 6.  přednáška  ILONA ŠVI-
HLÍKOVÁ: PŘELOM, 24. 6.  PARADIVADLO: AFRIKA DUŠA(N), 28. 7. přednáška: 
UKRAJINA: MAJDAN A VÁLKA, BOJ O EVROPU, 12. – 13. 9. DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ, 14. 10. výměna oblečení PODZIMNÍ VÍTR VE SKŘÍNI, 18. 11.  přednáška 
ZELENÁ POUŠŤ – ŽE SE TĚ TO NETÝKÁ?, 24. 11.  autorské čtení SPROSŤÁCI POE-
TIČTÍ, 9. 12.  výměna oblečení a knih VÁNOČNÍ VÍTR VE SKŘÍNI
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Pracovní tým 
 Eva Červenková, vedoucí a kurátorka galerie
 Eva Červenková (Severová), galeristka – do října 2015
 Hana Ďuráková, galeristka od listopadu 2016
 Kuba Kovařík, grafik
 Marie Meixnerová, kurátorka výstav

Dobrovolníci a stážisti galerie: 
Adéla Ružbatská, Adriana Čapková, Andrej, Aneta Horáková, Dalibor Feit, Dalibor Po-
lášek, Dominika Sedláčková, Eliška Krahulíková, Františka Bubeníčková, Hanka Hrn-
čířová, Hanka Jeřábková, Honza „Blum“ Stromšík, Irča Mařincová, Johanka, Kača Ško-
pová, Klára Beranová, Kryštof Bloch, Lenka Zelená, Mara Kroupa, Martina Tošovská, 
Mirka Sychrová, Polina Molchánová, Sabina, Tereza Čápová, Tomáš Jirouš, Veronika 
Swiderová, Zdenka Šuldová, Zuzka.
 
Moc děkujeme Vám všem – bez Vás by galerie nemohla fungovat v takovém rozsahu.

Z výstavy Terezy Darmovzalové: Místo 

Ekonomicko-provozní tým

Podrobná účetní závěrka P-centra, spolku (ke stažení na justice.cz) je nedílnou přílohou 
této výroční zprávy, zde uvádíme zjednodušený přehled.  

Hospodaření P-centra v roce 2015
 

VÝNOSY Kč NÁKLADY Kč

Provozní dotace, příspěvky 9 658 595 Materiál  335 361

MŠMT 495 773   materiál pro programy 60 418

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí

988 000 kancelářský, drogistický 74 521

Úřad vlády - RVKPP 1 334 000 odborná literatura 13 423

ÚP Olomouc 165 043 drobný majetek, vybavení 142 465

Olomoucký kraj 2 662 530 ostatní materiál 44 534

Statutární město Olomouc 1 150 000 Energie 282 410

OPVK (Projekt ESF Vynspi2) 2 819 689 elektřina 88 029

OPLZZ (Projekt ESF Restart) 43 560 plyn 136 800

Dary 131 406 služby SNO 46 594

Cervus s.r.o. 50 000 energie, kancelář Dolní náměstí 10 987

ACTIVA s.r.o. 9 776 Opravy a údržba 47 852

Penam a.s. 3 500 opravy, revize, údržba - běžná 47 852

individuální dárci 68 130 Cestovné 35 671

Vlastní příjmy 852 481 zaměstnanci 35 671

doléčování - klienti - chráněné 
bydlení

278 728 Služby 1 292 512

příjmy Rodinného centra 33 000 tisky, kopírování, propagace 31 824

příjmy za programy primární 
prevence

228 700 telefonní poplatky, internet, 
poštovné

108 867

vzdělávání v oblasti pracovních 
návyků

89 400 školení, kurzy - zaměstnanci 149 770

Specializační studium pro ŠMP 
„250“

160 000 školení, kurzy - dobrovolníci 8 400

vzdělávání pěstounů 40 100 supervize 111 80

ostatní příjmy 22 553 nájemné, pronájmy 269 188

 pojištění 30 641

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=814224
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 správa sítě, Panoramixu 61 000

 služby projekt Restart 43 560

služby projekt Vynspi2 221 556

licence software 15 297

 lektorská a kurátorská činnost 92 650

 ostatní služby 147 959

Osobní náklady 8 556 070

 zaměstnanci, DPČ 7 897 494

 DPP 658 576

Jiné ostatní výnosy 209 572 Jiné ostatní náklady 228 817

kompenzace odpisu 2015 209 572 odpisy dlouhodobého majetku 209 572

poskytnuté členské příspěvky 7 000

jiné ostatní náklady 12 245

 

CELKEM 10 852 053 CELKEM 10 778 692

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 73 361

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015: 16

Pracovní tým 
Mgr. Ivana Bauerová, ekonomický manažer
Alena Fritzová, ekonomicko-administrativní pracovník (účetní)
Radka Chromková, pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník 
Jan Sychra, pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník
Výše uvedení pracovníci jsou součástí personálního obsazení projektů P-centra.

Stáže

Koordinátor: Eva Červenková, dále se podílí všichni zaměstnanci.

Pro koho: Stáže mohou absolvovat studenti vyšších odborných a vysokých škol.

Studentům nabízíme možnost absolvovat v P-centru krátkodobou nebo dlouhodobou 
stáž. Našim cílem je, aby studenti poznali chod naší organizace a  seznámili se s  čin-
nostmi, které nabízíme. Stážista má během praxe možnost účastnit se prožitkové lekce 
v Centru primární prevence, seznámí se s činnostmi Rodinného centra, Doléčovacího 
centra, Poradny, Příjmové služby a Galerie U Mloka. Vybírá si, ve kterém programu se 
chce více zapojit. Snažíme se, aby stážisté mohli absolvovat náslechy přímé práce a pří-
padně se do naší práce zapojit. Jejich postřehy jsou pro nás cenné a současně věříme, že 
jim máme co nabídnout.

Za rok 2015
Celkem v P-centru absolvovalo stáž 14 stážistů a v průběhu celého roku probíhaly ex-
kurze.
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Kontaktní údaje
Adresa: P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 221 983
Email: info@p-centrum.cz
Web: www.p-centrum.cz
IČO: 60 80 32 91
Spolek vedený u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: L 2896
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 175278311/0300
Právní forma: právnická osoba – spolek

Výbor spolku

MUDr. Jarmila Šmoldasová, předsedkyně
JUDr. Jaroslav Klimeš, místopředseda 
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
Mgr. Veronika Jurečková
Ing. Petr Šterc

Kontrolní komise spolku

Ing. Pavel Burša, předseda
Ing. Miloslava Hrušková, místopředsedkyně
Karel Malý

Vedení organizace

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová, ředitelka P-centra
Mgr. Veronika Jurečková, výkonná ředitelka P-centra, od 1. 11. 2015

Poděkování
Dobrovolníkům:

Adriana Čapková
Anna Sosíková
Barbora Zeldová
Barbora Zemanová
Hana Holubová
Jana Trtílková
Lenka Jančová
Kateřina Surovcová
Kateřina Syptáková
Kotěšovec Jaroslav
Králová Marie
Kateřina Laštůvková
Lucie Lešková
Martin Konečný

Martina Purkertová
Monika Michálková
Naneta Mihatschová
Petra Hyková
Petra Koudelníčková
Petra Sviderková
Blanka Pollaková
Simona Bayerová
Věra Tesařová
Veronika Kobzová
Veronika Křenková
Vinkler Jan
Terezka Chobotská
Zuzana Saparová

V roce 2015 byly naše projekty realizovány za finanční podpory a spoluúčasti

DOLÉČOVACÍ CENTRUM
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
MPSV ČR

PORADNA PRO ALKOHOLOVÉ A JINÉ ZÁVISLOSTI
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
MPSV

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Statutární město Olomouc
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
MŠMT ČR

RODINNÉ CENTRUM U MLOKA
MPSV
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj

GALERIE U MLOKA
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Úřad práce
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Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky:

RESTART (ESF+MSPV) a VYNSPI2 (ESF+MŠMT)

Dále našim projektům a službám pomohly (peněžní i nepeněžní formou) tyto firmy 
a fyzické osoby:

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

ACTIVA, s.r.o.
Cervus, s.r.o.
Fofrnet, s.r.o.
Hopi Popi, a.s
Penam, a.s.
Olivy, o.s.
KAFE KODÓ, s.r.o.
Pevnost Poznání Olomouc
Šumavský pramen
RunCzech

Ing. Petr Šterc
JUDr. Jaroslav Klimeš
MUDr. Jarmila Šmoldasová
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
Tomáš Kubíček, keramik
Zbyněk Krutil
Hope Astronaut

… a další drobní individuální dárci a dobrovolníci.

Za poskytnuté dotace, podpory, nadační příspěvky a dary nebo dobrovolné činnosti 
všem jmenovaným velmi děkujeme!
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