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představení Laty .....
Mladý člověk považuje za své „významné druhé“ především vrstevníky, autoritu 
dospělých přijímá jen se značnými výhradami. Vrstevnické vztahy umožňují  
v dospívání upevnit rodící se samostatnou identitu, a proto jsou velmi důležité. 
Na základě těchto úvah založil Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., se svými studen-
ty v roce 1994 občanské sdružení Lata.

Sdružení Lata je pražskou neziskovou organizací, jejíž stěžejní projekt Ve dvou se 
to lépe táhne rozličnými cestami dospěl do své současné podoby, kdy nabízí pod-
poru dětem a mladým lidem v situaci, kterou neumějí nebo nemohou zvládnout 
vlastními silami. Potýkají se s obtížemi nejrůznějšího rázu – s vrstevníky, v rodině, 
ve škole, s trávením volného času, nejrůznějšími psychickými obtížemi spojenými 
s obdobím dospívání, stavěním se na vlastní nohy apod. 

V prvních letech fungování projekt pomohl cca 20 lidem, nyní je toto číslo skoro 
pětkrát vyšší.

Podporu v Latě od roku 2012 najdou také celé rodiny, se kterými se pracuje i mimo 
projekt Ve dvou se to lépe táhne. Jde primárně o terénní práci obohacenou o nové 
aktivity.

Naše hodnoty:
• individuální a nedirektivní přístup
• víra v možnost změny prostřednictvím vztahu
• zodpovědnost každého za svůj život ve vztazích
• solidarita a vzájemnost
• dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků

Naše poslání:
Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. 
Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posi-
lujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka 
a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.

Naše cíle:
• být součástí fungující sociální sítě pro ohrožené děti, mládež a jejich rodiny
• nabízet komplexní služby pro naše klienty, členy jejich rodin a rodiny obecně
• šířit myšlenku společenské angažovanosti mladých lidí a firem
• šířit model práce sdružení s ohroženou mládeží i do jiných regionů
• zajistit stabilitu organizace v oblasti finanční, rozvoje a péče o lidské zdroje a PR
•  rozšiřovat obecné povědomí o vytváření a udržování respektujících a kvalitních 

mezilidských vztahů

introduction of Lata .....
A young person considers as “significant others” mainly his/her peers, the authori-
ty of adult is accepted only with reservation. During maturing, peer relationships 
enable to strengthen the rising identity, therefore they are very important. On 
the bases of these ideas, Mr. Oldřich Matoušek with his students established a civic 
association Lata in 1994.

Civic association Lata is a nonprofit organization based in Prague. Its main project 
Two heads are better than one has reached, after many years of changes, its 
current form, when offers support to children and youth in situations that they 
cannot handle by themselves. Our clients face various difficulties with peers, 
family, school, free time activities, psychological obstacles connected to maturing, 
or strengthening identity.

In the first years, we used to help to approximately 20 people each year, nowadays 
the number is five times higher.

Since 2012 there is a new kind of support for  the whole families which is also pro-
vided out of the main project Two heads are better then one. The support is based 
on field social work enriched with some new activities. 

Our values:
• individual and non-directive approach
•  belief that everyone has the potential to change herself/himself through  

relationship
• everyone’s responsibility for his/her life in relationships
• solidarity and reciprocity
• voluntary involvement of clients and volunteers

Our mission:
We believe that everyone needs someone, who accepts him/her the way he/she 
is. We help young people handle their unfavorable or endangering situation and 
improve their self-dependence. Peers support and other related services for client 
and his/her family serve to this purpose.

Our aims:
• to be part of social care network for children, youth at risk and their families
•  provide complete services for our clients, their family members and families in 

general
• spread the idea of community involvement of young people and companies
• spread our methods for working with youth at risk to another regions
•  provide financial stability for our organization, develop care for human  

resources and public relations
•  improve general awareness about making and maintaining respectful  

and quality interpersonal relationships
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úvodní slovo ředitelky
Vážení a milí přátelé, příznivci a partneři,

ocitáte se na prvních stránkách výroční zprávy sdružení Lata za rok 2013, která 
vznikala během období dvacetiletého výročí založení této organizace. O oslavách 
této události se můžete dočíst na místě jiném. V souvislosti s tímto výročím jsem se 
setkala i s otázkou, jak bude vypadat Lata za dalších dvacet let. I když jsem se nad 
ní zamyslela, radši zodpovím otázky vztahující se k blízké budoucnosti v horizontu 
jednoho roku. Zde je několik z nich:

Jaké bude mít Lata programy? Samozřejmě Ve dvou se to lépe táhne a věřím, 
že nadále budeme rozšiřovat i Podpůrnou individuální práci s rodinou včetně 
Rodinných skupinových konferencí.

Kolik bude mít klientů? Počet klientů v programu Ve dvou se v posledních letech 
ustálil okolo stovky, očekáváme však nárůst klientů v terénní práci s rodinou.

A co dobrovolníci? Dobrovolníkům se snažíme věnovat s co největší péčí, věřím,  
že zájem o dobrovolnictví v Latě minimálně zůstane konstantní. 

Co další plány? Uvidíme, jaké možnosti budou v rámci evropských zdrojů. 
Dlouhodobá myšlenka je rozšiřování programu Laty do dalších regionů 
a rozšiřování služeb pro klienty. 

Jsou nějaké novinky v oblasti dárcovství? Máme nový Klub přátel Zlaťák, doufáme, 
že členství v něm bude pro dárce zajímavé a že se jejich řady budou rozrůstat.

Jak chcete prezentovat své služby? Pominu-li prezentace na různých veletrzích 
neziskovek, chceme pokračovat v aktivní komunikaci s médii, což se v posledních 
měsících dařilo a Lata se objevovala v televizích, rádiích i tisku. Velice si slibujeme 
i od spolupráce s naším novým patronem – horolezcem Radkem Jarošem.

Jaký bude další rok? Jak jsem psala v úvodníku loňské výroční zprávy. Doufám,  
že bude vydařený i díky vám všem, kdo si o nás se zájmem přečtete.

Komu patří díky? Především celému týmu, spolupracovníkům, dobrovolníkům, 
příznivcům i podporovatelům.

Hezké čtení

Markéta Ježková
Ředitelka Lata, o.s.

......................................
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 ....................................................... lidé v Latě 
předsednictvo

Vlasta Pechancová

Dana Bobková,
poradkyně pro 
rodiny

Veronika Dziamová,
koordinátorka 
projektu Rodina

Lenka Pekařová

Lenka Kohoutková,
poradkyně pro 
klienty a rodiče 

Gabriela Ryšánková, 
manažerka služby/ 
vedoucí sociální 
pracovnice
do 15. 6. 2014

Markéta Ježková,
ředitelka organizace, 

projektová a office 
manažerka 

Oldřich Matoušek
odborný garant

Marcela Murgašová

Radka Pavlovská,
sociální pracovnice 
a koordinátorka 
doučování

Lektoři doučování

Klienti projektu Rodina Klienti projektu Ve dvou

Jana Rejžková,
fundraiser  
a PR manažerka

Monika Drahošová, 
manažerka služby/ 
vedoucí sociální 
pracovnice
od 16. 6. 2014

Tereza Hrušková

Petra Pfaurová,
koordinátorka 
dobrovolníků

Dobrovolníci

Jiří Kroc,
finanční manažer

stav k 16. 6. 2014

Martina Hazuková

Supervizoři 
dobrovolníků
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programy a projekty v Latě .........................
v roce 2013 byly realizovány programy:
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Stěžejní kontinuální program organizace zaměřený na pomoc a podporu sociálně 
znevýhodněným ohroženým dětem a mládeži. S ohledem na typ klientů je 
program rozdělen do tří podprogramů:
Spolu přes práh – program určený klientům, kteří buď prošli některou z forem 
ústavní či ochranné výchovy, nebo se v ní nacházejí, nebo vyrůstají v náhradní 
rodinné péči.
Spolu o kus dál - program pro klienty ohrožované vyloučením z vrstevnických 
skupin, šikanou, konflikty s rodinou, její obtížnou situací  
či pro klienty s psychickými obtížemi.
Spolu jinak -  program pro klienty, kteří experimentují s alkoholem  
či drogami, kteří nevhodně tráví svůj volný čas a jejichž chování je rizikové.
Projektem bylo podpořeno 101 klientů, s nimiž pracovalo téměř 90 dobrovolníků.

PODPŮRNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S RODINOU 
Program práce s rodinou je zaměřen na podporu rodin s dětmi  
do 18 let řešících komplikovanou životní situaci (výchovné potíže, potíže se 
školou, nově strukturované rodiny, návrat dítěte do rodiny apod.),  
a to formou pravidelných návštěv sociálního pracovníka Laty. V programu úzce 
spolupracujeme s OSPOD jednotlivých městských částí Prahy, které Latě klienty 
doporučují. Součástí je i pořádání tzv. rodinných skupinových konferencí, kterých 
využívá k řešení potíží rodiny širší příbuzenstvo.  
V roce 2013 bylo programem podpořeno 9 rodin.  
Program byl v roce 2013 podpořen z dotačního programu  
Rodina a ochrana práv dětí MPSV a také z MHMP.

FINANČNÍ STABILITA NEZISKOVÉ ORGANIZACE –  
KLÍČ K JEJÍ DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI 
Cílem projektu je posílení fundraisingových aktivit organizace a jejich 
udržitelnosti do budoucnosti. Projekt je zaměřen na získávání finančních 
prostředků především z neveřejných zdrojů, ale i strategické plánování  
či rozvoj metodických supervizí. 
Projekt, který probíhá ve spolupráci s organizací AVPO, je finančně podpořen 
z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

POSILOVNA MYSLI 
Základním obsahem projektu je zavedení metody EEG Biofeedback do běžných 
služeb poskytovaných Latou. Projekt přináší jedinečnou možnost podpory našich 
klientů „novou formou a z jiného úhlu“. Pomáhá našim klientům se specifickými 
problémy typu: poruchy pozornosti, chování, učení nebo ADHD (porucha 
hyperaktivity). Efektem je zlepšení sebeovládání, posílení vůle, zklidnění chování 
a zlepšení psychosociálního fungování jedince narušeného v důsledku stresu. 
Projekt podpořil Fond pomoci Siemens.

Úvodní výcvik nových dobrovolníků, který Lata 
pořádá čtyřikrát do roka
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........................................ komu pomáháme
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Programem Ve dvou se to lépe táhne pomáháme mladým lidem – našim klientům, 
kteří se ocitli v náročné životní situaci nebo se potýkají s nejrůznějšími problémy, 
které nejsou schopni vyřešit vlastními silami, a hrozí jim riziko sociálního vyloučení. 
Konkrétní potíže jsou jedinečné, stejně jako řešení, která přinášíme. Podporu 
nabízíme formou individuální sociální práce s každým klientem a paralelně jako 
vrstevnickou podporu od dobrovolníka.

Program probíhá formou pravidelného individuálního setkávání klienta 
a dobrovolníka, sociálním pracovníkem vyškoleného, metodicky vedeného, na 
2–3h týdně po dobu nejméně 6 měsíců. Cílem je navázání kvalitního, bezpečného, 
respektujícího a podpůrného vztahu, který našim klientům často chybí. Dvojice 
klient – dobrovolník společně  podnikají aktivity podporující klientův rozvoj 
a začlenění do společnosti, sdílí spolu problémy a hledají jejich řešení, pokud je 
to možné. Společné trávení času není zaměřováno jen na prožití příjemných chvil 
(sportování, podnikání výletů, návštěvy kulturních akcí…), ale klient se může 
mnohé naučit přímo v praktické rovině, např. orientaci v MHD, jak si najít brigádu, 
jak si strukturovat čas, jak si vyřídit povinnosti na úřadě atp.

Komplexnost projektu
Základem programu je vždy individuální forma práce s klientem, přesto v rámci 
komplexnosti programu pracujeme i s rodinou (je-li to relevantní) a bezplatně 
nabízíme další aktivity snižující riziko sociálního selhání. Konkrétně jsou to:
- doučování
- zájmové kroužky pro klienty
- poradenství a odborná psychosociální podpora pro klienty
- podpůrná skupina pro klienty (dle zájmu)
- psychosociální poradenství pro rodinu
- EEG Biofeedback
 
Celistvost programu zahrnuje rovněž spolupráci s rodiči našich klientů. Snažíme 
se s nimi komunikovat o zapojení jejich dítěte do programu do té míry, aby dobře 
rozuměli podstatě programu, jeho možnostem a limitům, stejně jako své roli 
v rámci Laty.
Poradkyně pro rodiče s terapeutickým vzděláním se snaží přizpůsobovat potřebám 
rodin, s rodiči pracuje na základě individuálního přístupu, který se osvědčil více než 
skupinová setkání. 
V roce 2013 jsme pilotně vyzkoušeli práci se skupinou klientek, které měly spíše 
negativní zkušenosti s individuální psychologickou a podpůrnou péčí odborníků 
a potýkaly se s problémy se začleněním se do běžného života a vrstevnické skupiny 
a s fungováním ve vztazích.

Zhodnocení programu
Program probíhal v souladu s hodnotami a cíli organizace. Přestože v mnoha 
případech nabízíme službu „doplňkovou“ (velká část našich klientů už je zapojena 
v tzv. primární organizaci – organizaci, která klienta do Laty doporučila), naše 
služby mohly napomoci lepší spolupráci s primární organizací, která často 
pracovala s celou rodinou, a náš klient díky Latě mohl využít službu individuální, 
včetně definování vlastních cílů spolupráce. Během pravidelných rozhovorů se 
sociálními pracovnicemi byla velká část klientů schopna pojmenovat oblasti svého 
života, ve kterých se jim daří lépe. Tato změna pak často souvisela se setkáváním 
s dobrovolníkem a se zapojením se v programu.
Přinos programu vnímáme nejen pro samotné klienty, ale i pro širší veřejnost. 
Praha je místem, kde se soustřeďuje neorganizovaná ohrožená mládež, proto 
věříme, že jsme naším programem, ve kterém se klienti mimo jiné učí hledat 
s dobrovolníkem alternativní trávení volného času, mohli přispět k většímu bezpečí 
pražských občanů.

Počet klientů 101

Úspěšnost projektu 93 %
(procento klientů, kteří absolvovali 
program min. doporučených  
6 měsíců)

Zapojeni s dobrovolníkem déle než rok 41 klientů
(někteří klienti ještě pokračují 
v roce 2014)

Počet schůzek sociálních pracovnic 
s klienty v roce 2013 

174

Průměrný věk klienta 17,1 let

Do 15 let 11

15-18 let 70

Nad 18 let 20
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komu pomáháme ........................................
PODPŮRNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S RODINOU (PIPR)

Také v roce 2013 jsme se věnovali práci s rodinou, kterou jsme započali již na jaře 
2012. V první fázi jsme prošli pilotním programem, kdy jsme spolupráci navázali 
se 4 rodinami, v roce 2013 jsme pak spolupracovali celkem s 11 rodinami. Téměř 
ve všech případech šlo zároveň o rodiny doporučené pracovníky OSPOD. Tato 
kombinace se jeví jako účinná a funkční, organizace se vzájemně doplňují jak 
způsobem práce, tak také intenzitou schůzek s klienty a přirozeně tak dochází 
k zefektivnění působení na rodinu. 

Samotná práce pak probíhá v terénu, především v místě bydliště klienta, zpočátku 
1 x týdně, později cca 2 x měsíčně. Pracujeme formou podpůrně a nedirektivně 
vedeného rozhovoru, postaveného na posilování silných stránek rodiny/rodiče, 
oceňování a společném hledání kroků vedoucích k naplnění stanovených cílů. 
V případě potřeby směrujeme rodinu na další organizace poskytující služby 
aktuální pro ni.  Rodiny podporujeme především v oblastech vzájemného soužití 
a komunikace, výchovy dětí, potíží dětí se školou, také v oblastech hospodaření, 
pomáháme nastavit podmínky pro udržení dítěte ve funkční rodině, řešit bytové 
otázky a další. Starším dětem pak nabízíme možnost zapojení se do programu  
Ve dvou.

V průběhu loňského roku jsme zrealizovali 2 rodinné skupinové konference. Šlo 
o v českém prostředí inovativní způsob práce s rodinou, kdy k řešení obtížné 
životní situace jsou přizváni i členové širší rodiny či její další přátelé. Přestože 
důvěra v takovýto způsob práce roste jen pomalu, věříme, a také praxe a výzkumy 
ze zahraničí ukazují, že je to jednoduchá, přirozená a účinná forma podpory 
rodiny. V této aktivitě chceme pokračovat i nadále. 
Odborným garantem programu PIPR nadále zůstává Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, 
CSc., který se především poradensky a konzultačně podílí jak na práci s rodinami 
v terénu, tak také při realizaci rodinných skupinových konferencí. 

Zapojení do programu Lata mi přineslo hodně. Na to, jak se mi původně 
ani moc nechtělo, jsem velice mile překvapená. Možnost mít tu určitou 

dobu kamarádku se stejnými zájmy je hrozně fajn. Můžu si s ní díky výhodným 
vstupům vyrazit na zajímavé výlety nebo se zúčastnit soutěží, do kterých se 
snažíme aktivně zapojovat. I to mi pomohlo nabrat trochu sebevědomí, protože 
jsme vyhrály už dvě soutěže a teď se díky tomu podíváme do Liberce do IQ parku. 
Jsem ráda, že jsem se do programu Laty zapojila, a věřím, že na to budu ráda 
a dlouho vzpomínat.

Hanka, 15 let

Spolupráce s Latou se mi moc líbila, mají moc dobrý akce, teda když se 
nám podařilo na nějakou získat volný vstup, a s Market jsem byl velice 

spokojený. Mohl jsem si s ní pomalu o čemkoliv popovídat, byla s ní dost velká 
sranda a nikdy jsem se nenudil. Kdybych měl spolupráci s Latou ohodnotit od 1 do 
5, tak bych dal 1*.

Matěj

S Latou jsme se poprvé seznámili prostřednictvím Stacionáře pro 
adolescenty při Psychiatrické klinice VFN v Praze. Byla nám doporučena 

naší dětskou psychiatričkou jako jakési pokračování Stacionáře.
Již první návštěva na mne působila velmi vstřícně a flexibilně, na druhou návštěvu 
jsem již přišla i se svým synem Danielem. Během týdne nám přišel emailem 
návrh na schůzky i s tím, že je vybraný dobrovolník, který se bude Danovi 
věnovat. Tři schůzky proběhly, Dan byl velmi spokojený, takže jsme si naplánovali 
dlouhodobější spolupráci, která trvá dodnes. Hodně se svou dobrovolnicí 
zapracovali na Danově nesoustředěnosti a s ní spojeným zapomínáním, na což 
potom navazovaly ostatní problémy. 
Nyní jsme požádali ještě o službu, která by měla Danovi pomoci překonávat 
problémy s učením. I zde musím napsat, že je Dan moc spokojený, nečekala bych, 
že si bude pochvalovat schůzky výlučně v duchu učení.  
Není v tom dril matky ani přísnost učitele.
Latu mohu za naši rodinu jedině doporučit, spolupráce je vynikající, všichni 
oslovení vždy reagují téměř okamžitě, velmi vstřícně a vždy se snaží maximálně 
přizpůsobit především potřebám klienta, v našem případě  
14ti-letého adolescenta. Ovšem neopomíjí ani názory a očekávání rodičů.

Pavla a Daniel Černákovi



9

DOBROVOLNÍCI
Dobrovolnická část projektu byla poprvé akreditována jako dobrovolnická služba 
u MV ČR v roce 2006. Od té doby je akreditace každé tři roky úspěšně  
obnovována a přináší dobrovolníkům mnohé výhody, např. smluvně zaručené 
postavení v organizaci, pojištění proti škodám na zdraví a na majetku nebo nárok 
na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti. 

Dobrovolníci v Latě jsou mladí lidé ve věku 18 – 30 let, kteří věnují část svého 
volného času našim klientům. Stejně jako o klienty se snažíme starat i o naše 
dobrovolníky, bez kterých by projekt Ve dvou se to lépe táhne nebyl možný. 
Dobrovolníci jsou při své práci s klienty metodicky vedeni a navštěvují pravidelné 
supervize, kde reflektují svůj vztah s klientem. Dobrovolníky podporujeme také 
prostřednictvím pravidelných motivačních rozhovorů. 

V roce 2013 proběhly 4 víkendové výcviky a Lata tak získala 35 nových 
dobrovolníků. Ve svém vzdělávání dobrovolníci pokračovali i v průběhu práce 
s klientem, a to zejména prostřednictvím účasti na kursu Práce s klientem, který 
měl v roce 2013 tři běhy. Dobrovolníci si také rozšiřovali obzory díky odborné 
literatuře dostupné v Lata knihovně. 

Lata pro dobrovolníky pořádá i neformální akce, na kterých se mohou lépe poznat 
mezi sebou navzájem a získat nové přátele. V roce 2013 dobrovolníci vyrazili na 
hory do Špindlerova Mlýna, na slavnostním předprázdninovém setkání závodili  
na bobové dráze, na podzim již tradičně přešli Alpy a v prosinci si předávali  
Bílého slona na Vánoční besídce. 

Počet schůzek s dobrovolníky: 795 schůzek (2002,24 hod.)

Průměrná délka schůzky: 2,52 hod.

Počty kurzů:  3 kursy Práce s klientem I

Počty úvodních výcviků: 4 úvodní výcviky

Celkem: 84 dobrovolníků

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Lata s registrovanou sociální službou (sociálně aktivizační služby pro rodinu 
s dětmi) a s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí je v systému služeb 
službou doplňkovou. Součástí naší práce je pravidelná spolupráce s primárními 
organizacemi (organizace doporučující klienta do Laty), kterou považujeme za 
klíčovou i v souvislosti s důležitostí multidisciplinární spolupráce ve vztahu ke 
klientovi. 
Na území hl. města Prahy jsme spolupracovali s organizacemi a odborníky, 
kteří náš projekt svým klientům doporučovali jako vhodnou alternativu pomoci 
a podpory. Jednalo se například o: MČ Prahy – odbory a oddělení, které se zabývají 
problematikou dětí a mládeže (zejména OSPOD), oddělení sociální prevence 
atp. – konkrétně: MČ Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, Středisko 
výchovné péče Modřany, Klíčov, Dětský domov Klánovice, Dětský domov se školou 
Jana Masaryka, o.s. Dům tří přání, o.s. STŘEP, Středisko náhradní rodinné péče, 
Pedagogicko-psychologické poradny MČ Prahy, Psychiatrická léčebna Bohnice, FN 
Motol. 
V dubnu 2013 jsme také ve spolupráci s dobrovolníky z organizace INEX-sdružení 
dobrovolnických aktivit uspořádali Mikroworkcamp, v rámci kterého proběhl 
v Latě velký jarní úklid.

Počty klientů, kteří přicházejí ze spolupracujících organizací

Ústavní a výchovná péče (DÚ, VÚ, DD,...): 23

Pobytové služby (azylové domy, domy na půl cesty...):  4

Spolupracující NNO pracující s dětmi a rodinami: 11

Pedagogicko-psychologická péče: 21

OSPOD (soc. pr., kurátor pro mládež...): 31

bez doporučení (vlastní iniciativa klienta či rodiny): 11

PODPŮRNÁ SKUPINA KOORDINÁTORŮ
Lata je již třetím rokem členem otevřené skupiny koordinátorů, kterou v roce 
2010 společně s organizacemi Pohoda a Máme otevřeno zakládala. V roce 2013 
proběhla 2 setkání, jejichž účelem byla výměna a sdílení informací z oblasti 
dobrovolnictví. Témata, kterým jsme se na setkáních věnovali, se týkala především 
novely zákona o dobrovolnické službě, získávání a výběru dobrovolníků, supervize 
dobrovolníků a práce s jejich motivací. 

OTEVŘENÁ SKUPINA NNO 
V roce 2013 probíhalo pokračování v zapojování se do 
setkávání skupin nebo iniciativ spjatých s problematikou 
programu (pracovníci Laty jsou jedněmi ze zakladatelů 
a pravidelných účastníků Otevřené skupiny NNO 
pracujících s ohroženými dětmi a mládeží a pracovní 
skupiny koordinátorů dobrovolníků). Cílem setkávání 
koordinátorů dobrovolníků je sdílení „know how“ 
a metodického zakotvení dobrovolnictví v různých 
typech služeb a vzájemné informování o činnosti 
v oblasti dobrovolnictví.

 ........................... kdo nám pomáhá pomáhat

Jarní mikrowrokcamp INEXu v Latě
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příběhy klientů ..........................................
MATěJŮV PŘÍBěH

Matěj se o Latě dozvěděl od své kurátorky v 15 letech. Před několika měsíci se 
přistěhoval do Prahy za svým strýcem, protože mu u rodičů nebylo dlouhodobě 
dobře. Sami byli pohlceni svou obtížnou situací – nezaměstnanost, užívání drog, 
konflikty… Po jedné velké hádce mezi rodiči se rozhodl, že odjede za svým strýcem 
a bude žít u něj.  Strýc věděl, jak je situace vážná, a přijal ho do pěstounské péče.  
Začátky spolu neměli jednoduché, protože Matěj nebyl ze své rodiny zvyklý na 
dodržování pravidel. Měl ale snahu se strýcem vycházet a postupem času se jejich 
vztah zlepšoval. Horší to bylo ve škole, odkud nosil jednu poznámku za druhou. 
Dříve chodil často za školu a nyní si těžko zvykal na školní režim. Po rodičích se mu 
částečně stýskalo, částečně se na ně zlobil.

Zpočátku neměl v Praze žádné kamarády a nevyznal se tu, proto se mu nabídka 
spolupráce s dobrovolníkem zalíbila už během úvodního rozhovoru. Sociální 
pracovník Laty pro něj vybral dobrovolnici Terezu a spolupráce mohla záhy začít. 
Na první schůzku se šli projít k jedné pražské stáji. Matěj koním rozuměl a vyprávěl 
o nich Terce.  Ona mu prozradila, že má vlastního koně, na kterém se asi o rok 
později dokonce svezl.  Oba se rychle uvolnili a rozpovídali, počáteční stres z nich 
rychle spadl. Matěj odcházel z první schůzky spokojený a sám navrhl, že na další 
schůzku vymyslí program on. Nakonec si s tímto úkolem neporadil, nevěděl, jak 
na to.  S dobrovolnicí však společně vymysleli náhradní plán a zároveň zašli do 
knihovny na internet a společně vyhledali, jaký program je vlastně láká. Zaujaly 
je hlavně sporty. Matěj si při té příležitosti vzal přihlášku do knihovny, docela se 
mu tam zalíbilo a věděl, kam může chodit na internet. Na jedné z dalších schůzek 
zašli do nízkoprahového klubu, kde si zahráli kulečník a fotbálek. S vymýšlením 
programu měli stále menší problém.  

Postupem času se Matěj Terce svěřoval i s tím, co ho trápí – někdy to byly hádky 
se strýcem, který se na něj snažil výchovně působit, někdy problémy ve škole, 
a často to spolu více než souviselo. S Terkou situace probírali a Matěj přemýšlel, 
co by mohl na svém chování změnit, aby zůstal sám sebou, ale nedostával se tolik 
do konfliktů se svým okolím. Terka si dala cíl – motivovat Matěje k doučování, ale 
ukázalo se, že Matěj není této možnosti otevřený.  Někdy se tedy spolu alespoň 
koukli na angličtinu.

Matěj si s pomocí Terky našel kroužek fotbalu a získal tak další pravidelný 
program, na který se těšil. 

Jejich spolupráci nepřerušil ani pobyt ve středisku výchovné péče, kam se Matěj 
dostal kvůli opakujícím se problémům ve škole. S Terkou zažili hodně vydařených 
schůzek a jejich vztah se postupem času prohloubil. Ustáli i náročnější období, kdy 
se Matějovi na schůzky tolik nechtělo, protože najednou nevěděl, jak skloubit Latu 
s novými kamarády. Když po roce a půl ukončovali oficiální spolupráci, protože 
se Matěj stěhoval na internát mimo Prahu, oba si přáli zůstat v kontaktu. A čas 
ukázal, že se tak i stalo. 

DAVIDŮV PŘÍBěH

S rodinou pana N. spolupracujeme dva a půl měsíce. Na první setkání přišel pouze 
otec s potřebou podpory při výchově syna. Syn David, kterému je 13 let, se měl 
v nejbližších dnech vrátit zpět k otci po osmitýdenním pobytu v diagnostickém 
ústavu. David se do diagnostického ústavu dostal pro násilné chování ve škole 
mezi spolužáky, neustálé hádky, rvačky, provokování učitelů, neplnění školních 
povinností, lhaní a také toulání po vyučování. Ani jeho pobyt v tomto zařízení však 
nepřinesl uspokojivé výsledky, a proto dostal David se svým otcem zkušební čas cca 
2 měsíce. Poté bude soudně přidělen buď zpět k otci, nebo do výchovného ústavu. 
Byla jim doporučena Lata, jako organizace, která pracuje s rodinami, a takto došlo 
k našemu zkontaktování.

První schůzka se dosti protáhla, neboť pan N. vyprávěl celý Davidův příběh, jeho 
problémy, ale také jeho silné stránky a na těch jsme se rozhodli stavět. Ujasnili 
jsme si, že to zřejmě nepůjde samo, a bude potřeba nasazení jak Davida, tak i jeho 
otce. Vytvořili jsme seznam hlavních potřeb – jak je vidí právě on. Poté se schůzek 
účastnili vždy již oba dva, důvěra mezi námi se vytvořila téměř okamžitě. 

Další dvě schůzky jsme společně tvořili plán jednotlivých dnů, možné způsoby 
zvládání Davidových výkyvů – dříve jej dokázala rozčílit každá maličkost, zjišťovali 
jsme, co mu pomáhá, kde může brát sílu ke zvládání pro něj náročných momentů, 
jakou pomoc by potřeboval od otce a jakou od dalších lidí kolem sebe. Věnovali 
jsme se také výhodám a přínosům, které dobré chování s sebou přinese. Těch našel 
David tolik, že ho to samotného překvapilo a o to více mu postupně docházelo, že 
i když to „není zadarmo“, chce projít změnou chování a přístupu k lidem kolem 
sebe – ve škole i doma. 

Během krátké doby si David několikrát vyzkoušel, že pokud se soustředí, dokáže 
se ovládat a reagovat adekvátně situaci. Měl z toho velkou radost, která jej 
motivovala k dalším posunům. 

Jeho otec si zavedl sešit, do kterého zpočátku denně psal důležité momenty 
dne, večer se vždy k uplynulému dnu společně vraceli a chvíli o něm mluvili. 
Jednou týdně si domluvil návštěvu třídní učitelky, aby spolu konzultovali Davidovo 
chování ve škole. Také David si vedl jednoduché týdenní plány. Vše se dobře dařilo.

Po určité době ale došlo k menšímu propadu. Najednou se znovu objevily 
potíže, kdy David několikrát selhal. Na to jsme se však pokoušeli připravit předem 
a domluvili jsme se, že kdyby nějaké situace nezvládl, nebude to znamenat „velké 
selhání“, ale spíše „menší zádrhel“ na cestě změny, se kterým si poradíme. Bylo 
potřeba nepropadnout ani euforii, že vše již dokonale zvládá, ani zoufalství, když 
několik situací pokazí. Krátké období potíží se podařilo překonat dalšími úspěchy. 

David se znovu zapojil do oddílu házené a dochází na tréninky, pravidelný sport 
mu také pomáhá ve všedních dnech. V současnosti ještě hledáme naplnění dalšího 
volného času, aby David nemusel trávit tolik svého volna na počítači. 

Nyní je situace taková, že pracovnice sociálního oddělení je sama překvapena 
Davidovou změnou a doporučí svěřit Davida do péče otce. Soud bude zasedat 
během dvou týdnů, tak všichni doufáme, že David zůstane se svým tátou a také 
že mu zůstane nový přístup k obtížným situacím a lidem, s nimiž by se dostal do 
konfliktu. 
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Asi každý se rád pochlubí, když je na něco pyšný, něčeho si cení. My nejsme 
výjimkou. Pomineme-li naši každodenní práci s klienty, je třeba „vypíchnout“ 
několik událostí za uplynulé období.

CENA ZA PŘÍNOS SOCIÁLNÍ INTEGRACI NADACE ERSTE
Jedním z největších ocenění pro Latu znamená mezinárodní Cena za přínos 
sociální integraci, kterou jednou za 2 roky uděluje organizacím ve střední 
a jihovýchodní Evropě Nadace ERSTE. Z bezmála 2 000 přihlášených jsme se 
dostali v prvním kole mezi 136, které zástupci nadace osobně navštívili. Na 
červnovém slavnostním galavečeru ve Vídni jsme si užili obrovskou radost, když 
byl náš program Ve dvou se to lépe táhne vyhlášen jako držitel ceny, společně 
s dalšími 35 evropskými organizacemi. Děkujeme Nadaci ERSTE za krásné ocenění 
a nezapomenutelné zážitky ve Vídni.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Na podzim jsme se pustili do strategického plánování. Období pokryté prvním 
strategickým plánem Laty skončilo v roce 2012, a bylo tedy potřebné se zamyslet 
a naplánovat směřování na období následující, do roku 2016. Díky finanční 
pomoci Operačního programu Praha – Adaptabilita a profesionální odbornosti 
konzultanta se strategický plán zrodil na konci listopadu. Věříme, že jsme 
v plánování byli reální a že se nám nemalé cíle podaří splnit.

NÁVŠTěVY – GRUZIE, RAKOUSKO, USA
Za poslední rok jsme v Latě přivítali několik návštěv odborníků ze zahraničí. Je 
to pro nás možnost prezentovat naši práci a zároveň se dozvědět, jak se pracuje 
v sociální oblasti v jiných státech, ať už je to rozvíjející se sektor v Gruzii nebo 
„poněkud“  rozvinutější v USA.

MEDIALIZACE
Díky spolupráci s PR agenturou Weber Shandwick, jejíž služby na 2 roky jsou 
součástí ceny Nadace ERSTE, se nám podařilo naši činnost prezentovat veřejnosti 
ve větší míře než doposud. Představit jsme se mohli ve veřejnoprávních médiích, 
pražském tisku a webových serverech. Dobré PR vnímáme jako důležitou část 
fungování naší organizace. 

CESTA KE ZVýŠENÍ VěROHODNOSTI NEZISKOVýCH ORGANIZACÍ
Naše organizace spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR  
(AVPO ČR) v rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: 
zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“. 
Zapojili jsme se do pilotního programu AVPO o udělování značky spolehlivosti. 
Na základě poskytnutých informací, dokumentů a dat, kterých nebylo málo, 
a rozhovorů s hodnotiteli jsme byli navrženi na známku spolehlivosti NNO, která 
může být důležitým faktorem pro snadnější získávání darů. 
Projekt je finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.

 ...................................... co se nám povedlo
PATRON LATY RADEK JAROŠ
Jsme velice rádi, že se patronem Laty stal jeden z nejznámějších 
horolezců Radek Jaroš. V srpnu se chystá zdolat svoji poslední 
osmitisícovku a my mu držíme palce. 

Zde je úryvek z rozhovoru, který naleznete na našich webových 
stránkách:

Proč jste se rozhodl spojit své jméno zrovna s Latou?
Náhodou jsem byl osloven věnovat do dražby svůj expediční šálek 
na kávu. Jsem rád, že mohl takhle posloužit a navíc ještě někomu 
dělat radost. Mám to štěstí, že tím že jsem něčeho už dosáhl a mám 
„nějaký“ jméno, můžu i pomáhat a třeba inspirovat. Nejsem milionář, 
ale jde i o motivaci. Kde je vůle, tam je cesta. Vím, že je spousta lidí, 
kteří potřebují pomoci. A obdivuju ty, kteří pomáhají a věnují se jiným. 
To já nedokážu a vymlouvám se na to, že nemám čas…
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fundraising a PR ........................................
POHLED FUNDRAISERA
Minulý rok byl z hlediska fundraisingu v Latě poměrně úspěšný. Podařilo se 
navázat spolupráci s jedním velkým firemním dárcem, s dlouhodobým příslibem, za 
což jsme moc rádi. Těší nás, že někdo důvěřuje naší práci natolik, že se rozhodl ji 
podporovat, a zároveň považujeme dlouhodobě za velmi důležité získávat finance 
z různých zdrojů. Další akcí, která se loni vydařila, byla facebooková kampaň 100 
DMS PRO LATU, jejímž cílem bylo rozhýbat ustrnulé vody veřejné sbírky. S kampaní 
nám pomohli známí kreslíři vtipů a komiksů a DMS nakonec dorazilo ještě více, 
než jsme plánovali. Pro naše příznivce jsme navíc připravili další možnost, jak 
Latu podpořit v rámci vlastní narozeninové oslavy. Narozeniny ze Zlata, jak jsme 
projekt nazvali, jsou postaveny na tom, že si oslavenec místo dárků přeje od přátel 
finanční příspěvek pro Latu. Kromě nových projektů jsme se však snažili rozvíjet 
i další již zaběhlé fundraisingové aktivity a nepřestáváme v tom ani v tomto roce. 
Velkou novinkou letošního roku je Klub přátel Laty Zlaťák, jehož členové mohou 
pravidelně přispívat na naši činnost a kromě dobrého pocitu za to získat mnohé 
výhody, které jsme pro členy připravili, ať už se jedná o možnost účastnit se 
různých speciálních akcí Laty, využít placené aktivity zdarma či se slevou.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům, institucím, firmám 
i jednotlivcům, díky nimž můžeme nadále pomáhat ohroženým dětem a mladým 
lidem.

FR PROJEKTY
Lata Caffé
Čtvrtým rokem pokračující projekt kávy s lepší chutí probíhá v současnosti ve 
čtyřech pražských kavárnách. Lata Caffé, což je běžná káva za trochu více peněz, 
které jdou ve prospěch našich klientů, je možné ochutnat v kavárnách Friends 
Coffee House, Bio Oko, Vypálené koťátko a Café Charmé. V současné době 
pracujeme na rozšíření projektu do kaváren Caféidoskop a Caffeine.

Lata Hrnek
V prosinci se uskutečnil třetí ročník charitativní výstavy hrnečků, které Latě 
věnovaly osobnosti české politiky, kultury, vědy a sportu. Návštěvníci  kavárny 
Friends Coffee House si tak mohli prohlédnout či zakoupit více než 20 hrnků, mezi 
kterými se objevily například kousky od politika Karla Schwarzenberga, horolezce 
Radka Jaroše, dokumentaristky Heleny Třeštíkové či herce Jiřího Lábuse. Jejich 
prodejem se na pomoc pražským ohroženým dětem podařilo získat téměř 5000 Kč 
a díky akci jsme získali i našeho nového patrona, kterým se stal právě Radek Jaroš. 
Další ročník výstavy plánujeme opět na letošní předvánoční čas.

Lata News
Chceme být transparentní, chceme být vidět a chceme, aby naši přátelé, partneři 
i spolupracovníci měli jednoduchou možnost se o nás dozvědět více. Za tímto 
účelem zasíláme všem zájemcům čtyřikrát ročně elektronický newsletter, který 
informuje o tom nejdůležitějším, co se v Latě děje. Přihlásit se k jeho odběru je 
možné i na našem webu.

DMS kampaň
V červnu jsme uspořádali facebookovou kampaň 100 DMS PRO LATU, jejímž cílem 
bylo nasbírat během jednoho týdne 100 dárcovských SMS. Abychom naše dárce 
motivovali, připravili jsme pro ně 6 kreslených vtipů nebo komiksů na téma DMS, 
které pro nás nakreslili známí kreslíři Štěpán Mareš, Petr Urban, Jojin&Hedgehog, 
Petr Tomšů a jeho Čtyřlístek, Fagi a Opráski sčeskí historje. Kampaň se vydařila, 
podařilo se nasbírat 120 DMS.

Narozeniny ze ZLata
Od loňského roku také nabízíme našim příznivcům možnost, jak oslavit narozeniny 
a zároveň se přitom vyhnout často opakovaným a zbytečným dárkům. Stačí, když 
oslavenec přinese na oslavu narozenin Lata kasičku a svým přátelům oznámí, 
že místo dárků by raději získal finanční příspěvek pro Latu a její pomoc sociálně 
ohroženými dětem a mládeži. Oslavenci je pak možno přispět také online 
způsobem, přes webové stránky Laty.

Klub přátel Laty Zlaťák
Vstupem do Klubu přátel Laty se stanete součástí komunity, která pravidelně 
přispívá na činnost naší neziskové organizace a pomáhá tak sociálně ohrožené 
mládeži a rodinám. Získáte možnost pravidelně dostávat newsletter a výroční 
zprávu, obdržíte čestný průkaz Zlaťáka, akce, které bude pořádat Lata, budete 
moci navštívit zdarma či se slevou a získáte také možnost účastnit se mimořádných 
akcí Laty. Přihlášku do klubu najdete na www.lata.cz

Krok jinam
Dlouhodobý projekt KROK JINAM je postaven na spolupráci Laty s komerčním 
sektorem; firmy v něm mohou podpořit jednotlivé klienty Laty. V roce 2013 jsme 
v rámci projektu oslovili dvě desítky dalších společností.

Benefiční koncerty
V roce 2013 jsme za podpory VZP ČR a OSA uspořádali koncert na podporu 
dobrovolnictví v Latě Dobro 4 You; v letošním roce jsme pak koncertem oslavili  
20. výročí od založení Laty.

KDE BYLA LATA VIDěT
Neustále se snažíme, aby se o Latě a její činnosti dozvídali lidé i z široké veřejnosti. Latu proto prezentujeme na veletrzích neziskových organizací  
v jednotlivých městských částech Prahy, na celostátním NGO Marketu i při dalších příležitostech.
Co se týče prezentace v médiích, v roce 2013 a na začátku roku 2014 jste Latu mohli vidět a slyšet v pořadu Pražský expres TV Metropol, v Českém 
rozhlase Radiožurnál, Rádiu Impuls, Českém rozhlase Plus, v pořadech Studio 6 a Sama doma České televize, Pražském deníku, Světě neziskovek, 
v odborném časopise Fórum sociální práce, Lidových novinách, Roverském kmeni a v dalších tištěných i internetových médiích jako jsou Ekonom, 
Hospodářské noviny, Kunratický zpravodaj, Romea.cz, Ženain.cz, Musicweb.cz, Creative Block, 5plus2, Nad Prahou a další.
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ROZVAHA

AKTIVA PASIVA

Poskytnuté provozní zálohy 2 Vlastní jmění 428

Pokladna 12 Výsledek hospodaření -72

Bankovní účty 912 Závazky 159

Příjmy příštích období 23 Přechodné položky 432

CELKEM 948 CELKEM 948

VÝSLEDOVKA

VÝNOSY NÁKLADY

Poskytnuté služby 19 Nákupy materiálu 48

Ostatní výnosy 0 Nákupy služeb 385

Přijaté příspěvky 219 Osobní náklady 1 617

Provozní dotace 1 745 Ostatní 5

CELKEM 1 983 CELKEM 2 055

 .................................................. finance v Latě 
ZDROJE FINANCOVÁNÍ - SOUHRN

Nadace 287 387

Ministerstva ČR 1 007 664

Hlavní město Praha a městské části 435 000

Dary a ostatní 324 524

22% 24%

20%

5%
11%

8%

1%
4%

4%

16% 14%

49%

21%

VýNOSY DLE ZDROJE NEMZDOVÉ NÁKLADY DLE TYPU

Nadace
Ministerstva ČR
Hlavní město Praha 
a městské části
Dary a ostatní

Nájem prostor a energie
Účetní a ekonomické služby
Spotřební materiál a drobný majetek
Komunikační služby
Propagace
Cestovné
Supervize a odborná literatura
Pojištění dobrovolníků
Ostatní služby

Celková finanční závěrka je přílohou výroční zprávy, 
rovněž je zveřejněna na www.lata.cz.
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děkujeme ...................................................
Podobně jako většina neziskovek v České republice, nemůže Lata fungovat bez 
pomoci jiných. Pomoci se nám dostává v různých formách, existenci Laty zajišťují 
státní zdroje a nadace, ale i firemní a individuální dárci. Důležitá je pro nás však 
i podpora nefinanční. Tu nám kromě spolupracujících firem a jednotlivců poskytují 
hlavně naši dobrovolníci, kteří nám věnují svůj čas, energii a nadšení a bez kterých 
by to v Latě nešlo.

Finanční podpora v roce 2013/2014:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy, Městské části Praha 1, Praha 2, 
Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, 
Praha 13, Praha 14, Praha 17, Praha 18, Nadace člověk člověku, Nadace Terezy 
Maxové dětem, Nadace Táta a Máma, Nadační fond Albert, NMS Market Research, 
s.r.o., KPMG, W.A.G., Atento, Siemens, Operační program Praha – Adaptabilita, 
VZP ČR, OSA, LMC, s.r.o., Pavel Šebera, Matěj Švrček, Jitka Johanidesová, Vendula 
Kohoutková, Ondřej Štěrbák, Gabriela Novákova, Tomáš Bělohlávek, Veronika 
Holíková, Alena Müllerová, Václav Zezulka, Přemysl J. Hnilička, Eva Hlásná, Marta 
Novotná, Zuzana Miltnerová, Honza Bělocký, Marie Šlancarová, Michal Janda, 
Andrea Čupíková, Monika Drahošová a všichni anonymní dárci Laty.

Nefinanční podpora a spolupráce v roce 2013/2014:
Konto BARIÉRY, AVPO, Rádio RockZone, kino Lucerna, Bio Oko, Divadlo v Dlouhé, 
ZOO Praha, Bobová dráha Prosek, Choco-story Praha, Pražské věže - ABL FM 
Services, a.s., Aquadream Barrandov, galerie DOX, Lanový park Hostivař, penzion 
Fontána ve Svitavách, Muzeum pražských pověstí, turistický portál ČR www.
CZeCOT.com, Neviditelná výstava Praha, Nadace Preciosa, kavárny Friends Coffee 
House, Vypálené koťátko a Café Charmé, Martin Kovářov, Marie Bellarinová, 
Štěpán Mareš, Petr Urban, Jojin&Hedgehog, Petr Tomšů a jeho Čtyřlístek, Fagi, 
Opráski sčeskí historje, Martin Špiřík, Bára Legátová, Marie Stránská, Lucie 
Baťková, Karel Schwarzenberg, Radek Jaroš, Marta Kubišová, David Svoboda, Jiří 
Lábus, Jan Rejžek, Helena Třeštíková, Jiří Kunecký, Jakub Ferjenčík, Honza Kubík, 
Lukáš Sadecký, Tomáš Urbančík, Libor Hofman, Dagmar Hofmanová  
a Veroniká Cézová z Pražského deníku

U&WE RED: C0, M100, Y100, K20
U&WE SILVER: Pantone 877

U&WE LOGOTYPE 4C

K100

U&WE LOGOTYPE 1C (positive)

K0

U&WE LOGOTYPE 1C (negative)
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Lata, o.s.
Sídlo organizace: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 116 47
 Telefon: 234 621361, 775 621 361
E-mail: info@lata.cz
 www.lata.cz
www.facebook.com/lata94
 IČO: 60447800
Bankovní spojení: 2600370768/2010

Registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR: 16. 6. 1994,  
číslo registrace: II/s-OS/1-24795/94-R.
Změna právní formy na spolek: 1. 1. 2014
Registrace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 17. 10. 2007
Akreditace dobrovolnické služby: 13. 9. 2013
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí: 5. 10. 2012

Jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací AVPO

 ................................................... kontakty

Opráski sčeskí historje podpořily naši DMS kampaň 

Narozeninový koncert Laty a ti, kdo jí během uplynulých 20 let prošli

Současní i bývalí dobrovolníci Laty



podpořte nás.....
Pošlete nám DMS ve tvaru  DMS LATA na číslo 87 777
  DMS ROK LATA na číslo 87 777
Cena jednorázové DMS je 30 Kč, Lata obdrží 28,50 Kč.
Cena roční DMS je 30 Kč měsíčně, Lata obdrží 28,50 Kč měsíčně.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

Pošlete nám finanční dar přes portál  
Darujme.cz nebo Daruj správně

Staňte se členem Klubu přátel Laty Zlaťák 

a podporujte Latu pravidelně

Sdružení Lata - Programy pro ohroženou mládež - Výroční zpráva 2013, grafická úprava Libor Hofman


