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Úvodní slovo ředitele
Vážení čtenáři textů, prohlížeči obrázků, přátelé, kolegové 
a spolupracovníci, 

dostala se Vám do rukou výroční zpráva organizace Point 14 
z.ú, která vám zprostředkuje obraz o našich aktivitách v roce 
2020. Dovolte, abych začal netradičně citátem, který mě 
oslovil.
„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. 
A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“                           
      Dalajláma
Tak jako všichni, i naše organizace čelila v roce 2020 dosud 
neznámým nejistotám a opatřením, které byly způsobeny pandem 
í covidu-19. Uzavření škol na jaře a později také na podzim 
nám takřka znemožnilo dělat efektivní primární prevenci v 
rámci školní docházky. To byl asi největší zásah do řádného 
poskytování služeb. I přes veškerá omezení hodnotím však naši 
činnost za rok 2020 jako úspěšnou. 
Jako úspěch považuji především rychlé přizpůsobení neustále 
se měnící covidové situaci a následnou flexibilní reakci na 
aktuální potřeby klientů v každém segmentu poskytované služby. 
Jsem také rád, že jsme dokázali přizpůsobit programy primární 
prevence aktuálním potřebám škol, udržet provoz nízkoprahových 
služeb a služeb následné péče. 
Důležitým mezníkem naší organizace byl podzim roku 2020, 
kdy jsme v období od srpna do listopadu byli kontrolováni 
Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). Kontrola se zaměřovalana 
období let 2016 - 2019. S tímto náročným typem kontroly jsme 
se setkali poprvé za dobu existence organizace. O to více nás 
těší, že jsme kontrolou prošli bez připomínek, nebo pochybení. 
Shrnutí výsledku šetření si můžete přečíst na konci zprávy.
Závěrem děkuji všem mým kolegům: „Máte můj obdiv za práci, 
která byla umocněna v roce 2020 větším stresem, než v předcho-
zích letech.“ 

     Karel Nyerges

    D:\>
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Primární prevence
Primární prevence nabízí programy jak všeobecné, tak 
selektivní primární prevence, vzdělávací semináře pro rodiče 
a pedagogy, individuální poradenství pro děti a mladistvé
i rodiče a pedagogy. Více informací na www.point14.cz.

Na začátku kalendářního roku byla většina preventivních 
programů pouze započata. V prvním pololetí byl vyšší zájem 
o preventivní programy než v předchozím období. Z důvodu 
uzavření škol nebyly realizovány.
Pracovníci se během jarní vlny pandemie podíleli na 
pomoci v nízkoprahových službách organizace a v projektu 
Denního stanového centra Folmavská pro osoby bez domova, 
aktualizovali dokumentaci, informační materiály pro klienty, 
šili roušky. 
Pro komunikaci s žáky byl založen profil na sociální síti 
Instagram. Školám byly rozeslány informační materiály.
V květnu byl nabízen program zaměřený na reflexi situace po 
návratu dětí do škol, podpůrná skupina přímo ve škole, 
o služby však školy neprojevily zájem.
V září byl zrealizován program selektivní prevence, další 
programy byly opět jen započaty. 
Lektoři reagovali na situaci a nabízeli pomoc školám, 
preventivní programy byly rozšířeny o tříhodinový blok 
zaměřený na reflexi období pandemie, několik těchto bloků

bylo realizováno na podzim před druhou vlnou pandemie.
Po uzavření škol v říjnu se lektoři začali věnovat možnostem 
realizace primární prevence online. Školám bylo nejprve 
nabídnuto zapojení lektorů do výuky témat rizikového chování. 
V listopadu vznikla metodika pro realizaci části dlouhodobých 
preventivních programů online. Online programy jsou novou 
zkušeností, alternativou, která přináší svá rizika a výhody. 
Kromě podoby setkání se třídou bylo potřeba zaměřit se na 
rizika, jak jim předcházet a jak řešit mimořádné situace v 
online prostoru. Nedílnou součástí bylo také zvolit platformu 
dle nejvhodnějších možností pro interaktivní práci se třídou
a perfektně se orientovat v jejím ovládání.
Porady a supervize lektoři absolvovali online, vedoucí služby 
se též účastnila online setkávání sekce primární prevence 
A.N.O. a koordinační skupiny PK. Sekce A.N.O. na podzim 
vytvořila pracovní skupinu, která se věnovala tvorbě online 
programů na různá témata primární prevence.
Ve spolupráci s NIDV vedoucí služby realizovala vzdělávací 
semináře pro pedagogy zaměřené na kyberšikanu.
Navázána byla také spolupráce s organizací Latus pro rodinu, 
o.p.s a jeden z lektorů se zapojil do doučování ČJ pro dítě 
v pěstounské péči.

   <ADRESÁŘ> Datum         Čas

Zhodnocení roku   2020        15.1.2021     14:36

Služba všeobecné primární prevence je certifikovaná, splňuje 
standardy kvality MŠMT.

Nastavení disku #Statistika
Pro pokračování stiskněte klávesu ENTER



od 1.1.2007 

V roce 2020 byla naplánovaná spolupráce se školami skoro v dvojnásobném rozsahu oproti roku 2019. Mělo být celkem realizováno 
101 bloků všeobecné primární prevence ve 40 třídách v 6 školách a 40 bloků selektivní primární prevence ve 12 třídách 
v 7 školách. Z důvodu pandemie Covid-19 nebyly tyto programy realizovány, některé byly pouze započaty, jiné pouze domluveny.
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Primární prevence

Výkon
<ADRESÁŘ>

počet
výkonů

celkový
čas (h)

počet
institucí

počet tříd 
/skupin

počet peda-
gogů/rodičů

počet žáků počet 
kontaktů

blok všeobecné PP 18 38 4 15 14 205 449

blok selektivní PP 17 36 7 10 18 170 310

poradenství, infoservis 111 33 . . 47 11 111

komunikace, konzultace aj. 81 22 . . 36 . 81

celkem 227 129 11 25
(kontaktů)

115
(kontaktů)

386 951

skupina program počet 
kontaktů

počet 
hodin

pedagogové vzdělávací semináře - 9 skupin 138 36

rodiče vzdělávací semináře - 2 skupiny 20 4

celkem 158 40
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Terénní program
Terénní program poskytuje služby uživatelům drog v jejich 
přirozeném prostředí. Více informací na www.point14.cz.

Poskytované služby se v průběhu roku 2020 vždy uzpůsobovaly 
aktuální epidemiologické situaci v ČR (např. způsob 
dopravy do regionálních měst, omezení realizace specifických 
aktivit). Základní služby terénního programu probíhaly bez 
dalších omezení, pracovníci dbali zvýšených hygienických 
opatření (např. vždy používali dostupné ochranné prostředky 
a další). Pracovníci současně působili v rámci projektu 
Magistrátu města Plzně v denním stanovém centru Folmavská – 
humanitární pomoc a sociální práce pro osoby bez přístřeší 
a uživatele návykových látek.
V roce2020 probíhala terénní práce jak na území města Plzně, 
tak v dalších městech Plzeňského kraje - Sušici, Nýrsku 
a nově byla navázána spolupráce s městem Nepomuk. 

Regionální města byla navštěvována pravidelně v úterý, 
v odpoledních hodinách. 
Cílovou skupinou terénního programu byli převážně polyvalentní 
uživatelé návykových látek. Nejčastěji užívanou primární 
drogou byl pervitin. V roce 2020 jsme zaznamenali vyšší 
procento klientů, kteří užívali opiáty, zejména fentanylové 
náplasti, přestože tento typ návykové látky jako svoji 
primární drogu neuvádějí. S opiáty klienti ve větší míře 
experimentovali, jako důvod uváděli snížení kvality ostatních 
návykových látek, zejména pervitinu.
V roce 2020 bylo kontaktováno v celkovém součtu 336 klientů, 
kteří jsou ve službě evidováni pod anonymním identifikačním 
kódem a probíhaly s nimi pravidelné kontakty. V průběhu roku 
bylo dále kontaktováno celkem 168 NC osob. Jedná se 
o osoby, které zpravidla nespadají do cílové skupiny terénního 
programu, případně se jejich zakázka neslučuje s nabízenými 
službami. Pracovníci těmto osobám poskytli služby informačního 
servisu (ve 121 výkonech) nebo jim předali odkazy do dalších 
(zejména sociálních) služeb, dle jejich aktuální zakázky 
(ve 31 výkonech).
Výrazně vzrostl výdej injekčních setů  - oproti roku 2019 
(z 35 412 ks na 69 854 ks). V průběhu roku 2020 došlo 
k navýšení distribuce harm reduction materiálu v rámci 
výměnného programu. Současně jsme zaznamenali vyšší zájem 
klientů o sekundární výměnný program. Nedílnou součástí 
poskytovaných služeb je sběr injekčního materiálu. Pracovníci 
nalezli v průběhu roku 1 484 ks, zejména na veřejných 
prostranstvích města Plzně a regionálních měst. Zajistili jeho 
sběr a odbornou likvidaci specializovanou firmou.

   <ADRESÁŘ> Datum         Čas

Zhodnocení roku   2020        17.1.2021     09:48

Sociální služba je realizována na základě oprávnění dle 
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností
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od 1.1.2007 (registrovaná sociální služba)
Výčet základních činností je stanoven zákonem o sociálních 
službách s účinností od 1.1.2007, popis činností je uveden

Služba se řídí Standardy kvality MPSV a RVKPP. 

V roce 2005 získala první Certifikát odborné způsobilosti 
RVKPP. Aktuální certifikát je platný do 18.6.2023.

ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.
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Terénní program
Pracovníci v průběhu roku poskytli 142 výkonů individuálního 
poradenství. S klienty bylo úspěšně uzavřeno vyšší procento 
jejich individuálních plánů (oproti roku 2019). Jednalo se 
např. o úspěšné absolvování léčby VHC, úspěšná realizace 
konfirmačních testů VHC, zisk podpory v nezaměstnanosti
a dávek hmotné nouze a v neposlední řadě několikrát úspěšné 
zařízení OP nebo karty pojištěnce. S tímto faktem souvisí 
vyšší zájem klientů o asistenční služby ze strany terénních 
pracovníků. V roce 2020 bylo realizováno celkem 45 asistencí 
s 23 klienty. V celkovém součtu domluvených asistencí (68) 
jich úspěšně proběhlo 45 (tj. úspěšnost 66%). V porovnání
s rokem 2019 byla úspěšnost asistencí o 9% vyšší.
Terénní program se již po páté zapojil do Evropského 
testovacího týdne HIV, který se konal 20. – 27.11. 2020. 
V rámci tohoto týdne se mohli zájemci nechat zdarma
a anonymně otestovat na infekční nemoci (HIV, syfilis, VHC, 
VHB). Tuto možnost využilo 8 osob, z nichž 6 osob bylo z řad 
široké veřejnosti. 
Specifické aktivity byly realizovány vždy s ohledem 
na aktuální epidemiologickou situaci a platná nařízení 
vlády. Aktivita „Čistý podchod“ se v roce 2020 konala 26x 
a zúčastnilo se jí celkem 71 klientů, ve 214 výkonech. 
Cílem této aktivity je podpora pracovních návyků u klientů 
úklidem podchodu na autobusovém nádraží v Plzni. Volnočasové 
aktivity se konaly 2x a zúčastnilo se jich v součtu 15 
klientů. Cílem těchto aktivit je klientům ukázat další 
možnosti trávení volného času. Jejich realizace je současně 
vhodným místem pro navázání hlubšího a důvěrnějšího vztahu 
mezi pracovníky a klienty. 

Projekt Be Safe – intervence v prostředí noční zábavy byl 
realizován 4x, ve spolupráci s 4 promotéry akcí / majiteli 
klubů. Nově byla navázána spolupráce se 2 sound – systémy. 
Cílem projektu je vytvoření bezpečnějšího prostředí pro 
návštěvníky klubů / open - air akcí se zaměřením na 
minimalizaci rizik spojených s užíváním drog v tomto 
prostředí. V roce 2020 bylo kontaktováno celkem 190 osob. 
Těmto osobám byl v 87 výkonech poskytnut potravinový servis 
v podobě ovoce pro doplnění cukru či voda a šumivé vitamíny 
do ní. Mezi další poskytované služby patřila např.  distribuce 
HR materiálu (106 výkonů), poskytování informačního servisu 
(66 výkonů) nebo individuálního poradenství (12 výkonů).

12%
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Terénní program
<ADRESÁŘ> klienti počet

Počet klientů – uživatelů nealkoholových drog 323 
(+168 NC)*

– z toho mužů 236 (+133 NC)

– z toho injekčních uživatelů drog 301

– z toho se základní drogou pervitin 247

– z toho se základní drogou heroin + jiné opiáty 53

– z toho se základní drogou kanabinoidy 5

– z toho se základní drogou těkavé látky 5

- z toho se základní drogou kokain /crack 1

– z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně 6

– z toho se zákl. látkou léky způsob. závislost 6

Počet klientů – neuživatelů drog, kteří alespoň 
jednou využili služeb programu

6 **

Průměrný věk klientů – uživatelů nealkohol. drog 35 let

Počet klientů – uživatelů alkoholu 5

Celkem ostatních klientů (neuživatelé, rodinní 
přísl., blízcí osob se závislostním problémem)

2

Celkový počet klientů 336 (+168 NC)
 
* NC- tzv. no code klienti – osoby, které využily služeb terén-
ního programu jen jednou. Jde o osoby, které nespadají do cílové 
skupiny, ale byly jim poskytnuty informace o službách terénního 
programu, poskytnut jiný informační servis či předány odkazy do 
jiných zařízení odborných služeb, u NC klientů se primární droga 
nezjišťuje
** široká veřejnost v rámci Evropského testovacího týdne HIV

<ADRESÁŘ> 
výkony

počet
osob

počet
výkonů

Celkový počet kontaktů s klienty (přímých i 
nepřímých)

336 2 175

Počet prvních kontaktů 131 131

Individuální poradenství 88 142

Krizová intervence 15 20

Sociální práce (odkazy, asistence, soc.-právní 
pomoc, atd)

247 840

Základní zdravotní ošetření (vč. první pomoci) 27 40

Informační servis 221 849

Distribuce harm reduction materiálu 270 1 398

Počet vydaných injekčních jehel a stříkaček x 69 854

Počet přijatých injekčních jehel a stříkaček x 65 175

Počet nalezených injekčních jehel a stříkaček x 1 484

Potravinový servis 86 235

Asistenční služba 23 45

Testování na inf. nemoci 36 158

– z toho na HIV 36 41

– z toho na HCV 35 40

– z toho na HBV 32 37

– z toho na syfilis 35 40

Orientační test z moči - těhotenský test 15 20
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Kontaktní centrum

   <ADRESÁŘ> Datum         Čas

Zhodnocení roku   2020        13.1.2021     11:57
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Sociální služba je realizována na základě oprávnění dle 
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností

od 1.1.2007 (registrovaná sociální služba)

V roce 2005 získala služba Certifikát odborné způsobilosti 

Služba se řídí Standardy kvality MPSV a RVKPP. 

Výčet základních činností je stanoven zákonem o sociálních 
službách s účinností od 1.1.2007, popis činností je uveden 

Kontaktní centrum je ambulantní služba poskytovaná primárně 
uživatelům drog. Více informací na www.point14.cz.

ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.

RVKPP, kontinuálně certifikována je dodnes.

V roce 2020 využilo služeb Kontaktního centra 534 uživatelů 
návykových látek (z toho 428 intravenózních uživatelů). 
Většina uživatelů uvedla jako primární drogu pervitin 
(412). Během výměnného programu jsme vydávali i další HR 
materiál – alkoholové tampony, vody, filtry, brčka, alobal, 
buničina, kondomy. Uživatelé také mohli využít menší 
inzulinové stříkačky (0,5 ml) či větší injekční stříkačky 
se samostatnými hroty pro aplikaci do třísel nebo svalů. 
Dlouhodobě roste zájem o alternativní aplikaci. V roce 2020 
jsme vydali 2800 kapslí, což je o 583 kusů více než v roce 
2019.
Odborná vedoucí služby byla aktivně zapojena do koordinace 
humanitární pomoci a sociální služby v rámci projektu 

Magistrátu města Plzně Denním stanovém centru Folmavská, 
které vzniklo pro osoby bez přístřeší a uživatele návykových 
látek. 
Od července 2020 byla navázána spolupráce s Diecézní 
charitou Plzeň, v rámci které pravidelně dochází pracovnice 
Kontaktního centra do prostorů Diecézní charity v Cukrovarské 
16 na výdej potravin a poskytuje sociální práci osobám 
ohroženým závislostí a sociálním vyloučením.
Služba spolupracuje s farmaceutickou firmou Abbvie, s.r.o., 
která v tomto pololetí zajistila preventivní videa pro 
uživatele služby a usnadňovala komunikaci mezi službou a 
lékařem ohledně léčby HCV u uživatelů návykových látek.
Zkvalitňování služby také přispěly adiktologické schůzky s 
dalšími subjekty, např. CPPT, Spolkem Ulice a SKP Plzeň.
V prvním pololetí roku 2020 došlo ke změnám ve výkaznictví 
směrem ke zjednodušení a zpřehlednění výkonů KC. V 
souvislosti s tím byla vytvořena písemná pravidla pro nově 
zavedené změny. 
Aktualizovány byly také informační materiály pro klienty.

=- STATISTIKA ver. 20.20 -=
Autor Kontaktní centrum
=- © 1994 Point14 -=

Pro pokračování stiskněte klávesu ENTER
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Kontaktní centrum

<ADRESÁŘ> klienti počet

Počet klientů – uživatelů drog 510

– z toho mužů 362

– z toho injekčních uživatelů drog 428

– z toho se základní drogou pervitin 412

– z toho se základní drogou heroin 2

– z toho se základní drogou jiné opiáty 53

– z toho se základní drogou kanabinoidy 21

– z toho se základní drogou těkavé látky 2

– z toho se základní látkou buprenorfin  nelegálně 5

– z toho se základní látkou léky způsobující  
  závislost

4

– z toho se základní drogou alkohol 11

Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových 
drog

35

Počet klientů, kteří využili alespoň jednou slu-
žeb programu

107

 

<ADRESÁŘ> 
výkony

počet
osob

počet
výkonů

Celkový počet kontaktů s klienty (přímých i 
nepřímých)

534 5054

Počet prvních kontaktů 143 150

Individuální poradenství 313 405

Krizová intervence 11 17

Sociální práce (odkazy, asistence, soc.-právní 
pomoc, atd)

142 262

Základní zdravotní ošetření (vč. první pomoci) 39 60

Informační servis 318 1365

Distribuce harm reduction materiálu 378 2915

Počet vydaných injekčních jehel a stříkaček x 72 781

Počet přijatých injekčních jehel a stříkaček x 64 509

Počet nalezených injekčních jehel a stříkaček x 1156

Hygienický servis 160 1110

Potravinový servis 200 1168

Testování na inf. nemoci 44 190

– z toho na HIV 44 49

– z toho na HCV 41 46

– z toho na HBV 43 46

– z toho na syfilis 44 49

Orientační test z moči na přítomnost drog 26 588

Orientační test z moči - těhotenský test 7 7
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Středisko následné péče

   <ADRESÁŘ> Datum         Čas

Zhodnocení roku   2020        31.1.2021     16:49

Sociální služba je realizována na základě oprávnění dle 
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností

od 1.1.2007 (registrovaná sociální služba)

V roce 2005 získala služba Certifikát odborné způsobilosti 

Služba se řídí Standardy kvality MPSV a RVKPP. 

Výčet základních činností je stanoven zákonem o sociálních 
službách s účinností od 1.1.2007, popis činností je uveden 

Středisko následné péče je pobytovou službou pro osoby po 
léčbě závislosti. Více informací na www.point14.cz.

ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.

RVKPP, kontinuálně certifikována je dodnes.

V roce 2020, stejně jako v předchozích letech, měli klienti 
SNP možnost využít široké nabídky služeb, které reflektovaly 
bio-psycho-socio-spirituální podstatu závislosti. 
Poskytované služby však byly v průběhu roku často omezovány 
v důsledku nařízení vlády ČR týkajících se prevence proti 
šíření nákazy covid-19. Realizace těchto opatření / omezení 
probíhala v souladu s doporučeními APSS. Při realizaci 
veškerých opatřeních byla snaha najít adekvátní hranici 
ochrany před nákazou a zároveň zachování kontaktu s klienty, 
podpora při uspokojení potřeb klientů a poskytování 
nezbytných služeb.
V tomto roce jsme byli shovívavější při posuzování žádostí 
klientů o prodloužení pobytu (max. o dva měsíce), neboť 

služby po značnou část roku nebyly poskytovány v plné míře
V oblasti zdraví byli klienti proškolováni o sexuálně 
rizikovém chování, bezpečném sexuálním chování a minimalizaci 
rizik s ohledem na hepatitidy. Klienti se somatickými 
a psychickými potížemi byli podporováni a vedeni k vyhledání 
odborné péče. Velkou výhodou je možnost klienty odkázat ke 
smluvnímu psychiatrovi MUDr. Janů a s ohledem na hepatitidy 
k MUDr. Hejdovi. Psychickou složku pomoci reprezentoval 
především důraz na terapii. Byla realizována ve formě 
individuální, skupinové, párové i minimálně 1x za pobyt
i rodinné. V letošním roce jsme poprvé neměli v péči rodiče 
s dítětem, neprobíhaly proto nácviky s rodičem a dítětem.
V oblasti sociální práce jsme s klienty po nástupu do doby, 
než najdou práci nebo po dobu prvních dvou měsíců, nabízeli 
pomoc při hledání práce a (u pobytových klientů) v posledních 
dvou měsících i bydlení. S klienty byli probrány jejich 
možnosti ohledně státní podpory a byli jsme v kontaktu 
s jejich probačními nebo sociálními pracovníky. Pravidelně 
se uskutečnily besedy s pracovníky organizace Člověk v tísni 
zaměřené na dluhové poradenství.
Spirituální i psychologickou složku práce s abstinujícími 
představuje zaměření na kvalitní trávení volného času, 
především v podobě volnočasových aktivit a pracovní terapie. 
Tématu volného času je nově každou první středu v měsíci 
věnována Skupina prevence relapsu, kde je reflektováno 
nakládání s volným časem v uplynulém měsíci a případné 
potřeby klientů v tomto směru. 
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Středisko následné péče
Každý týden pak klienti na středeční skupině referují 
o strávení uplynulého víkendu a plánech toho dalšího. Jednou 
měsíčně běžně probíhá volnočasová aktivita realizovaná 
pracovníkem. V této aktivitě byl útlum nejvýraznější. 
Proběhla pouze 1 volnočasová aktivita a 2 výjezdy.
V roce 2020 jsme se nad rámec standardně poskytovaných 
služeb pokračovali v udržování některých tradic s cílem 
přiblížit klientům sváteční dny a jejich historický význam. 
Tentokrát jsme oproti standardu, tedy vždy 1x za čtvrtletí 
(zahájení letní sezóny formou ohně – jak trávit prázdniny 
a plnit své sny, dušičky jako vzpomínka na ty, co odešli 
z našeho života, Vánoce a Velikonoce), upustili od oslavy 
Velikonoc a letního společného ohně (místo toho proběhla již 
tradiční sousedská večeře).

Pobytová služba 

Počet lůžkodnů 1982

Počet klientů 23

- z toho mužů 12 

- uživatelů opiátů 2

- uživatelů pervitinu 6

- uživatelů kanabinoidů 1

- uživatelů alkoholu 14

Klienti, kteří program úspěšně ukončili 11

Vyloučení klienti 6
 

Ambulantní služba 

Počet klientů 18

- uživatelů opiátů 3

- uživatelů pervitinu 4

- uživatelů extáze 0

- uživatelů kanabinoidů 2

- uživatelů alkoholu 9
 

Výkony pobytové i ambulantni služby počet
osob

počet
výkonů

počet
kontaktů

Skupinová terapie 35 45 244

Skupiny prevence relapsu 34 49 259

Individuální terapie 36 728 364

Sociální práce 36 278

Krizová intervence 3 3

Rodinná/párová terapie/poradenství 3 3

Výdej antabusu 4 32

Testy na přítomnost met.drog v moči 31 100

Socioterapeutické aktivity 11 4 25

Nácviky pro matky s dětmi 1 12
 



od 1.1.2007 
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Náklady

Nákladová položka Primární  
prevence 

Kontaktní 
centrum 

Terénní 
program

Služby 
následné 
péče

KC 
fakultativní 

činnost

SNP 
fakultativní 

činnost

Provozní náklady celkem 163 821,52 816 253,71 700 453,43 417 856,50 20 347,04 17 272,02

Materiálové náklady 57 037,08 417 100,93 401 915,49 33 189,41 6 115,03 16 925,22

Nemateriálové náklady 101 747,60 387 472,53 289 285,61 348 905,54 9 517,00 100,00

Jiné provozní náklady 5 036,84 11 680,25 9 252,33 35 761,55 4 715,01 246,80

Osobní náklady celkem 1 104 145,00 2 329 221,00 1 949 409,00 1 718 212,00 17 250,00 0,00

Mzdové náklady 862 870,00 1 815 507,00 1 523 424,00 1 349 142,00 17 250,00

Odvody sociální a zdravotní pojištění 236 555,00 502 930,00 416 483,00 361 309,00

Ostatní sociální náklady 4 720,00 10 784,00 9 502,00 7 761,00

Celkové náklady na realizaci projektu 1 267 966,52 3 145 474,71 2 649 862,43 2 136 068,50 37 597,04 17 272,02
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Výnosy
Nákladová položka Primární  

prevence 
Kontaktní 
centrum 

Terénní 
program

Služby 
následné 
péče

KC 
fakultativní 

činnost

SNP 
fakultativní 

činnost

MPSV via Plzeňský kraj 2 004 161,00 1 771 000,00 1 366 883,00

RVKPP 530 000,00 502 000,00 284 000,00

KÚ - protidrogové 292 255,00 285 738,00 203 278,00

KÚ - školský odbor 200 000,00

MMP BEZP 363 000,00 200 000,00 150 000,00 303 000,00

MMP komise 20 000,00 20 000,00 30 000,00 8 000,00

ÚMO 1 80 000,00

ÚMO 2 15 000,00

ÚMO 3 90 000,00 30 000,00 50 000,00 10 000,00

MÚ Sušice 75 000,00

MÚ Nýrsko 27 000,00

Příjmy od klientů 229 993,00 2 349,00

Příjmy ze služeb PP 47 902,00

ECM ČR, Connexio, dary 16 427,68 6 745,13 4 408,99 1 717,39 583,04 1 120,00

Ostatní příjmy 87,23 65,72 49,48 16 665,00

Celkem 1 267 329,68 3 135 248,36 2 647 212,71 2 134 920,87 37 597,04 16 120,00
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2020 (v celých tisích Kč)

označení text číslo 
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2146 2146

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A.III. Osobní náklady 4 7383 7383

A.IV. Daně a poplatky 5

A.V. Ostatní náklady 6 55 55

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 26 26

A.VII. Poskytnuté příspěvky 8 18 18

A.VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem                                        Součet A.I. až A.VIII. 10 9628 9628

B. Výnosy 11

B.I. Provozní dotace 12 9270 9270

B.II. Přijaté příspěvky 13 33 33

B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 14 64 12 76

B.IV. Ostatní výnosy 15 233 233

B.V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem                                              Součet B.I. až B.V. 17 9600 12 9612

C. Výsledek hospodaření před zdaněním                        ř.17 - (ř.10 - ř.9) 18 -28 12 -16

D. Výsledek hospodaření po zdanění                                   ř.18 - ř.9 19 -28 12 -16
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označení AktivA číslo 
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem                               Součet A.I. až A.IV. 1 326 299

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 1270 1270

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -944 -971

B. Krátkodobý majetek celkem                                Součet B.I.až B.IV. 6 207 181

B.I. Zásoby celkem 7 57 55

B.II. Pohledávky celkem 8 25 34

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 105 82

B.IV. Jiná aktiva celkem 10 20 10

Aktiva celkem                                                 Součet A. až B. 11 533 480

označení Pasiva číslo 
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A Vlastní zdroje celkem                                   Součet A.I. až A.II. 12 443 407

A.I. Jmění celkem 13 474 423

A.II. Výsledek hospodaření celkem 14 -31 -16

B. Cizí zdroje celkem                                       Součet B.I. až B.IV 15 90 73

B.I. Rezervy celkem 16

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B.III. Krátkodobé závazky celkem 18 90 73

B.IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem                                                  Součet A. ž B. 20 533 480

Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2020 (v celých tisích Kč)
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Tým pracovníků
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Denisa Holá, vedoucí PP, 
odborná vedoucí KC

Aneta Rothová, vedoucí TP, 
lektorka PP

Jana Jindrová, lektorka PP
pracovnice KC a TP

Michaela Hlavová,
lektorka PP

David Charvát, lektor PP
pracovník KC

Jana Česká, terénní 
pracovnice

Karel Nyerges
ředitel organizace

Soňa Špilarová
vedoucí ekonomka

Michaela Šrámková
projektový koordinátor
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Petra Buračinská, 
terénní pracovnice

Šárka Sedláčková, 
terénní pracovnice

Denisa Roubalová, 
vedoucí KC

Veronika Mašková, 
pracovnice KC

Alena Kašparová 
pracovnice KC

Ondřej Ostrovský, 
vedoucí SNP

Kateřina Jeníková, 
pracovnice SNP

Soňa Černá, 
pracovnice SNP

Jarmila Kalvodová, 
pracovnice SNP
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Poděkování
Děkujeme všem spolupracujícím subjektům, sponzorům a donátorům, kteří nás v roce 2020 podpořili nejen 
finančně, ale také materiálně při zajištění hygienických a ochranných pomůcek jak pro pracovníky, tak 
pro uživatele služeb.
Vážíme si individuálních dárců Přemka Rzounka, Michaely Milcové a Jany Nyergesové, kteří dlouhodobě 
finančně přispívají na chod služeb, děkujeme. 
Za potravinovou pomoc pro uživatele služeb v době pandemie děkujeme obchodu Tesco Rokycanská, Plzeň.

Vážíme si individuálních dárců Přemka Rzounka, Michaely Milcové a Jany Nyergesové, kteří dlouhodobě 
finančně přispívají na chod služeb, děkujeme. 
Za potravinovou pomoc pro uživatele služeb v době pandemie děkujeme obchodu Tesco Rokycanská, Pl-
zeň.
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