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představení	Laty

Lata je pražská nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem, mladým 
lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském kraji. V roce 1994 ji založil Doc. 
PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. se svými studenty, kteří svou práci postavili na 
myšlence potřebnosti vrstevnických vztahů při dospívání dětí a utváření jejich 
identity. Na těchto základech vznikl i program Ve dvou se to lépe táhne, zaměře-
ný právě na vrstevnickou – dobrovolnickou pomoc dospívající mládeži, na který 
o mnoho let později, v roce 2012, navázal podpůrný program pro celé rodiny.

Hodnoty
• Individuální a nedirektivní přístup
• Víra v možnost změny prostřednictvím vztahu
• Odpovědnost každého za svůj život ve vztazích
• Solidarita a vzájemnost
• Dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků
• Transparentnost a otevřenost

Vize
Chceme se formovat jako organizace, která zajišťuje komplexní diferencované 
programy a služby pro ohroženou mládež, jejich rodiče a celé rodiny, jež je 
otevřená a schopná pomoci každému mladému člověku či rodině, kteří o pomoc 
požádají. Ke klientům přistupujeme s respektem a zohledňujeme jejich individu-
ální potřeby. Snažíme se, abychom byli vnímáni jako organizace, kde je ctí být 
dobrovolníkem a v níž je prestiž pracovat.
Usilujeme o stabilní vícezdrojové financování pro všechny své klíčové programy. 
Budujeme silné postavení v systému sociálních služeb, rozšiřujeme model práce 
s klienty po celé ČR a chceme iniciovat vznik celorepublikové asociace. Prostřednic-
tvím odborných platforem a asociací chceme ovlivňovat žádoucí změny v legislati-
vě, přispívající rozvoji těch oblastí, které souvisejí s naší činností.
Od zaměstnanců očekáváme zaujetí pro práci s naší cílovou skupinou, ztotožnění 
s hodnotami, posláním a cíli organizace. Průběžně zefektivňujeme organizač-
ní strukturu, služby i vlastní práci, rozvíjíme firemní kulturu, to vše umožňuje 
zaměstnancům osobnostní i profesní rozvoj a zajišťuje stálou kvalitu služeb. 
Požadujeme po zaměstnancích vysoký standard v přístupu k jejich práci, zároveň 
nabízíme prostor pro uplatnění vlastních nápadů a podporujeme týmovou 
spolupráci. Své pracovníky individuálně a tvořivě motivujeme a odpovídajícím 
způsobem oceňujeme. Věříme v sílu občanské angažovanosti a dobrovolnictví, 
tyto hodnoty podporujeme a pomáháme šířit ve společnosti. Chceme, aby název/
značka Lata představoval kvalitu v práci s ohroženou mládeží a rodinou, aby byl 
všeobecně známý odborné i laické veřejnosti.

Poslání
Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.
Mladým lidem a rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující 
situaci a posilujeme jejich samostatnost.

introduction	of	Lata

A young person considers as “significant others” mainly his/her peers, the autho-
rity of adult is accepted only with reservation. During maturing, peer relation-
ships 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 pro-
ject “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 matu-
ring, or strengthening identity.

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

Since 2012 there is a new kind of support for the whole families which is also 
provided 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 relati-

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

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.

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 resour-

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

quality interpersonal relationships
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lidé	v	Latěúvodní	slovo	ředitelky
Začínáte číst výroční zprávu za rok 2014. Tento rok byl pro Latu dvacátým od 

jejího založení, což jsme se loni snažili připomínat a připomínáme i na straně 15.

Velice ráda se však podělím o fakt, že to byl i rok, ve kterém se Lata finančně 

stabilizovala a že nás neděsí myšlenky, jestli přežijeme také rok následující. 

Naopak, pomalu se snažíme rozšiřovat a zdokonalovat naše služby, můžeme 

nabídnout větší péči klientům, dobrovolníkům, zaměstnancům i dárcům. Za to 

vše vděčíme podpoře jak státních institucí, tak firemním a individuálním dárcům 

a nadacím. Velice nás těší, že se na nás obracejí různé skupiny i jednotlivci s přáním 

pomoci, ať už je to finančně či nefinančně. Možná to bude i tím, že jsme se v roce 

2014 stali Neziskovkou roku, nebo že jsme získali certifikát Spolehlivá veřejně 

prospěšná organizace. Různá ocenění, zájem veřejnosti, ale hlavně zpětné vazby 

od klientů, rodičů a dobrovolníků jsou velmi motivující a důležité pro naši práci.

Během roku 2014 jsme začali pracovat na jednom z našich cílů a tím je rozšíření 

našeho know how i do jiného regionu. Navázali jsme spolupráci s dobrovolnickým 

centrem v Ústí nad Labem a za podpory z Norských fondů od jara 2015 školíme 

pracovníky této organizace a pomáháme rozjíždět osvědčený a unikátní program 

vrstevnické podpory Ve dvou se to lépe táhne. Spolupráci v této oblasti máme 

navázánu i s olomouckým Sdružením D.

I přes to, že se organizaci daří, si uvědomujeme, že nezisková sféra je velice 

nejistá. Neustále si připomínáme, že zem, na které organizace stojí, se může 

povážlivě naklonit. Proto se snažíme, aby Lata měla pevné nohy a nějaké 

zemětřesení ustála.

Přeji zajímavé čtení,

věřím, že se dostanete až na konec.

Markéta Ježková
Ředitelka Lata, z. ú. 20

Sociální	pracovnice	odpověděly	
v	roce	2014	celkem	na	

1	370	mailů	
obsahujících	zprávy	dobrovolníků	ze	

schůzek	s	klientem,	což	je	zhruba	
5,5	odpovědi	na	1	pracovní	den.



lidé	v	Latě
předsednictvo

Vlasta Pechancová

Zuzana Müllerová,
poradkyně pro 
rodiny
od 1. 1. 2015

Dana Bobková,
poradkyně pro 
rodiny
do 31. 12. 2014

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

Lektoři doučování

Klienti programu Rodina Klienti programu 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

Daniel Patzelt 
koordinátor 
doučování
(od 1. 3. 2015)

Dobrovolníci

Jiří Kroc,
finanční manažer

stav k 16. 6. 2014

Martina Hazuková
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programy	a	projekty	v	Latě
LATA PROGRAMY
Je registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, v rámci níž 
poskytujeme dva programy Ve dvou se to lépe táhne a Podpůrná individuální 
práce s rodinou.

PODPŮRNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S RODINOU NA PODPORU RODIN S DěTMI, 
PřEVÁžNě OD 11 DO 18 LET
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.) formou pravidelných návštěv 
terénního pracovníka Laty v přirozeném prostředí rodiny.

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Stěžejní kontinuální program organizace zaměřený na pomoc sociálně 
znevýhodněným ohroženým dětem a mládeži ve věku 13 – 26let. Podpora mladým 
lidem je realizována formou práce sociálního pracovníka a paralelní vrstevnické 
podpory od dobrovolníka pro každého klienta individuálně.
Tyto programy podpořily:

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE, 13 –18 LET
V rámci tohoto projektu je v období 1. 9. 2014 – 28. 2. 2016 realizován program Ve 
dvou se to lépe táhne pro klienty ve věku 13 – 18 let. Zároveň se projekt zaměřuje 
na budování kapacity organizace, zejména na rozvoj individuálního dárcovství 
a dobrovolnictví.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací 
rozvoje občanské společnosti.

RODINNÉ KONFERENCE
V rámci podpory rodiny nabízíme také uspořádání rodinné 
konference, jejímž cílem je zapojení širší rodiny a blízkých do řešení 
náročné či ohrožující situace, zejména při výchově dětí.
Projekt je podpořen Magistrátem hlavního města Prahy.

FINANČNÍ STABILITA NEZISKOVÉ ORGANIZACE – KLÍČ K JEJÍ DLOUHODOBÉ 
UDRžITELNOSTI
Cílem projektu realizovaného 7/2013 – 12/2014 bylo posílení fundraisingových 
aktivit organizace a jejich udržitelnosti do budoucnosti. Projekt byl zaměřen na 
získávání finančních prostředků především z neveřejných zdrojů, ale i strategické 
plánování či rozvoj metodických supervizí.
Projekt probíhal ve spolupráci s organizací AVPO a byl 
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. Pomáhá jim se specifickými problémy typu poruch 
pozornosti, chování, učení nebo ADHD (porucha hyperaktivity). Efektem je 
zlepšení sebeovládání, posílení vůle, zklidnění chování a zlepšení psychosociálního 
fungování jedince narušeného v důsledku stresu. V roce 2014 se do projektu 
zapojili 2 klienti.
Projekt podpořil Fond pomoci Siemens.

20Dobrovolníci	napsali	v	roce	2014		
1	676	zpráv

ze	schůzek	s	klientem.



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.
Znevýhodnění našich klientů je velmi rozmanité, obecně bychom ho mohli 
rozdělit do tří skupin, název skupiny pak zahrnuje směrování, které chceme 
klientům zprostředkovat.
Spolu přes práh – klienti, kteří se nacházejí nebo prošli některou z forem 
ústavní či ochranné výchovy, nebo vyrůstají v náhradní rodinné péči.
Spolu o kus dál – klienti ohrožovaní vyloučením z vrstevnických skupin, šikanou, 
konflikty s rodinou, její obtížnou situací či pro klienty s psychickými obtížemi.
Spolu jinak – klienti, kteří experimentují s alkoholem či drogami, kteří 
nevhodně tráví svůj volný čas a jejichž chování je rizikové.
Podpora mladým lidem zapojeným v tomto programu je realizována formou 
sociální práce klíčového pracovníka s paralelní vrstevnickou podporou od 
dobrovolníka pro každého klienta individuálně. Program probíhá formou 
pravidelného individuálního setkávání vyškoleného a metodicky vedeného 
dobrovolníka s klientem. Dvojice se vídá 1x týdně na 2–3h 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, sdílejí 
spolu problémy a nacházejí různé úhly pohledu na ně. Díky přirozenému 
vztahu vrstevníka se klienti také učí poznávat sami sebe a to, jak na ně okolí 
reaguje. Společné trávení času není zaměřováno jen na prožití příjemných 
zážitků (sportování, podnikání výletů, návštěvy kulturních akcí,…), ale klient 
se může mnohé naučit přímo v praktické rovině, např. orientace v MHD, jak si 
najít brigádu, jak si strukturovat čas, jak si vyřídit přihlášku do knihovny nebo 
opencard atp. Klíčová sociální pracovnice je s klienty v pravidelném kontaktu 
v rámci plánovacích a hodnotících rozhovorů.

Komplexnost projektu
Základem programu je vždy individuální forma práce s klientem, přesto v rámci 
komplexnosti programu bezplatně nabízíme další aktivity snižující riziko 
sociálního selhání. Konkrétně se jedná o:
- doučování
- zájmové kroužky pro klienty
- poradenství a odbornou psychosociální podporu pro klienty
- podpůrnou skupinu 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 jejich 
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.

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 – organizace, 
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 v zapojení 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 za rok 2014 95

Průměrná délka zapojení klientů 
v programu

15,75 měsíců (měřeno 
u klientů, kteří v roce 2014 
ukončili spolupráci)

Zapojeni s dobrovolníkem déle než rok 37 klientů, kteří v roce 2014 
ukončili spolupráci

Počet schůzek sociálních pracovnic 
s klienty v roce 2014

185

Průměrný věk klienta 17,1 let

Do 15 let 9

15-18 let 64

Nad 18 let 20 7
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komu	pomáháme
PODPŮRNÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S RODINOU (PIPR)
Oproti předešlému roku jsme v roce 2014 dosáhli v práci s rodinou dalšího 
nárůstu v počtu rodin, o které jsme pečovali. Bylo jich celkem 17. Průměrná doba 
zapojení rodiny do programu dosahovala 6 měsíců. Nejčastěji jsme se v rodinách 
setkávali s těmito tématy k řešení:
• Zvládání každodenní péče o domov, optimalizování chodu domácnosti (úklid, 
údržba prostor, čistota oblečení, zásobování jídlem a dalšími potřebami).
• řešení bydlení, mapování možností ohledně nákladů na bydlení, kapacity 
a dostupnosti azylových domů, pomoc při výběru nejlepšího řešení.
• Získání kontroly nad rodinným rozpočtem, udržení si přehledu o výlohách 
a zastavení zadlužování.
• Zaměření pozornosti rodičů na potřeby dětí v rodině, čeho se dětem nedostává 
a čím jsou naopak přetížené.
• Zlepšení školní docházky, domácí přípravy do školy a zajištění pomoci s učením 
s cílem umožnit dětem zažít úspěchy ve škole.
• Problematické chování u dětí doma a/nebo ve škole, korigování nevhodných 
projevů.
• Budování nových návyků u dětí i rodičů v rámci jejich soužití, spolupráce na 
udržování chodu domácnosti a trávení volného času. Zajišťování vhodných 
volnočasových aktivit pro děti.
• Ozdravování komunikace rodič-dítě nebo mezi sourozenci směrem k většímu 
respektu a pochopení rozdílnosti potřeb a zájmů. Posilování rodičovských 
kompetencí (respekt apod.).
• Podpora rodin ve snaze udržet dítě v domácím prostředí a předejít jeho 
umístění do výchovného zařízení.
• Zlepšení komunikace rodičů s OSPOD a se školou.
• Zprostředkování specializované odborné pomoci v partnerských organizacích 
(psychoterapie, rodinná terapie, dluhové poradenství apod.).
Z hlediska stylu práce s rodinou nadále převažuje kontakt s rodinou v místě 
bydliště, tedy v přirozeném prostředí. Socioterapie se daří zejména díky 
ohleduplnému, nedirektivnímu přístupu ke klientům. Oceňujeme a posilujeme 
silné stránky dětí a rodičů. Sledujeme cíle, které si sami stanoví, respektujeme 
jejich přání a představy.
Dětem starším 13 let nabízíme také zapojení do programu Ve dvou se to lépe 
táhne. Kombinace obou služeb přináší rodinám a dětem dlouhodobý profit. 
Vztah dítěte se svým kamarádem/dobrovolníkem má totiž v mnohých případech 
také preventivní účinky z hlediska emocionální stabilizace dítěte, eliminace 
rizikového a nevhodného chování doma i ve škole, odolnosti vůči stresu, 
sebedůvěry, školního prospěchu a podobně.

RODINNÉ KONFERENCE (RK)
Nedílnou součástí práce s rodinou jsou v naší organizaci rodinné konference. 
Jedná se o efektivní a přirozený způsob odkrývání zdrojů, které má rodina 
k dispozici díky dobré vůli a kapacitě jednotlivých členů rodiny nebo přátel 
angažovat se ve prospěch dětí. Výstupem vydařené rodinné porady bývají 
kreativní řešení, jak nejlépe společnými silami zvládnout péči o děti, jak jim 
zpestřit volný čas a čím vším lze podpořit jejich rozvoj osobnosti. 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, a proto v ní chceme pokračovat i nadále. V průběhu loňského roku jsme 
zrealizovali 4 rodinné konference.
Programy PIPR i RK mají svého stálého odborného garanta. 
Je jím Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

OHLASY
Náš vztah začal jako nesmělá schůzka v kavárně a po dvou letech 
skončil tříhodinovým piknikem v botanické zahradě. Během této 
dlouhé cesty jsme spolu zažily spoustu zajímavých situací a navštívily 

mnoho pěkných míst. Každou schůzkou byl náš vztah lepší a lepší, že nám ho 
ani nepřízeň počasí nemohla zkazit. Myslíme si, že je to zážitek na celý život 
a oběma nám dal spoustu krásných vzpomínek a zkušeností.  Terka s Kačkou

Díky Latě za skvělou zkušenost, díky které jsme mohli poznat svět toho 
druhého, do kterého bychom se normálně nedostali. Díky taky holkám 
z Laty, že nám na naší cestě pomáhaly.  Ota a Pavel

Co mi Lata dala? Asi díky ní vidím jinak svět, vidím ho jako lepší, že 
existují i lidé, co jiným lidem pomáhají. A ti lidé dělají svět lepším místem, 
předtím jsem nikoho takového nepotkal. Asi tohle mi Lata dala.  Tomáš

Spolupráce s Latou si moc vážíme a považujeme ji za velmi přínosnou 
pro naše nezletilé klienty a jejich rodiny, neboť jim poskytuje podporu   

      a odbornou pomoc, kterou skutečně potřebují a kterou lze, jak praxe 
             ukazuje, hodnotit jako účinnou.

Bc. Petra Gösselová, kurátorka pro děti a mládež ÚMČ Praha 11

Díky spolupráci s Latou a jejich programem Ve dvou se to lépe táhne 
našly některé naše děti z pěstounských rodin spolehlivé a stabilní 
parťáky pro volný čas. Pomáhá jim to v nelehkých časech dospívání, učí 

se tím pečovat o vztahy, držet slovo a přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí. 
Spolupráce s Latou si vážíme a doufáme, že bude pokračovat.

Mgr. Kateřina Szakálová, Průvodce rodin Rozum a Cit, z.s.

S organizací Lata spolupracujeme již delší dobu. Velice si vážím vysoce 
profesionálního a hlavně lidského přístupu. Přeji do dalších let hodně 
štěstí!

Mgr. Markéta Řeřichová, předsedkyně z.s. a psychoterapeutka
Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou, z.s.

Dobrý den,
chtěla bych ocenit činnost Vaší organizace za to, co dělá pro mladé 
lidi... Prakticky jsem se zde poprvé setkala se smysluplnou činností, 

která mému synovi pomáhá, a není to jen „rádoby činnost“ odškrtnutá 
v tabulkách, jak tomu většinou je a jak jsem se tím bohužel setkala u jiných 
organizací. Můj syn se na setkání s dobrovolníkem těší, na schůzky přichází 
včas a to vzhledem k problémům s jeho docházkou kamkoli, ocenit musím, 
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příběhy	a	ohlasy	klientů

protože dochvilnost a spolehlivost je důležitou vlastností pro jeho další 
fungování... Také kulturní a společenský rozhled, který mu tato setkání dávají, 
jsou nepřehlédnutelná... A rovněž osobní příklad dobrovolníků je něco, co mu 
přináší jiný náhled na to, jak a co dělat správně, protože v tomhle věku rady 
rodičů zrovna moc neslyší. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji Vám plno dalších 
úspěšných projektů a spokojených klientů, tak jako je můj syn.

Matka Sebastiana

Lata nám hodně pomohla u mého syna, zejména v osamostatňování. 
Umí si poradit v situacích, kterých se dříve bál nebo je neuměl řešit. Na 
dobrovolnici Anitu si zvykl velice rychle a vytvořili spolu vcelku akční 

tým. Jen dodám, že syn má těžkou vadu zraku a mírně je omezen i pohybově. 
I v tomto směru se vzájemně podporují. Aktivity vymýšlejí společně a většinou 
se přizpůsobí Honzovým zájmům. Zároveň jsem velmi vděčná za pomoc Honzovi 
při studiu. Dochází k nám z Laty studentka Anička, která doučuje Honzu 
matematiku, němčinu a počítače. Je k Honzovi věkově blízká, a proto se mi zdá, 
že si velmi dobře rozumí. Tímto Latě moc děkuji. Umožnili mému synovi vyspět 
a nebýt zcela závislý na rodičích. Věřím, že spolupráce bude i nadále pokračovat.

Matka Honzy

PřÍBěH PETRY
Petra se do Laty dostala na doporučení své psychiatričky. Nechodila delší dobu 
do školy, trpěla depresemi a tyto oblasti se vzájemně ovlivňovaly. Odešla již 
z několikáté školy a pomalu si přestávala věřit, že střední školu někdy dokončí. Buď 
ji odradily nároky školy, nebo kolektiv. Uzavírala se do svého fantazijního světa 
a ven chodila, jen když to bylo opravdu nutné. Chyběla jí motivace. V noci hrála 
hry na počítači a ve dne spala. Neměla žádné blízké kamarády a s rodiči se hodně 
hádala. S dobrovolnicí Lenkou se Petra odhodlala na schůzku „ven“ a pomalu ale 

jistě začínala věřit, že by jí Lata mohla pomoci vykročit z bludného kruhu.
Holky si od počátku spolupráce rozuměly, dobrovolnice sama říkala, že jí Petra 
připomíná „její mladší já“. I když se musela Petra zpočátku často přemáhat, 
aby na schůzku přišla, protože se jí nechtělo „vůbec nic“, většinou se zadařilo. 
Vztah holek se postupně rozvíjel a byl více uvolněný. Petra se pozvolna také více 
zapojovala do plánování programu schůzek. Častěji se také projevil její smysl 
pro humor. Postupem času začala obnovovat svoje přátelské vztahy z minulosti 
a tak si rozšířila okruh lidí, se kterými může jít ven a na které se může těšit. Nyní 
má v plánu udělat si „řidičák“. S přehledem také zvládá humanitní střední školu, 
na kterou od září nastoupila. Bez větších problémů vychází se všemi spolužáky 
a s některými si výborně rozumí. Antidepresiva vysadila po domluvě s lékařkou již 
před několika měsíci. Má tolik aktivit, že už na Latu přestala mít čas, proto jsme 
spolupráci ukončily. Přesto holky počítají s občasným neformálním kontaktem, 
aby o sobě věděly, jak se mají.

RODINA ČERNýCH
S Petrem a jeho tatínkem jsme začali spolupracovat na začátku školního roku 
2014. Spolupráci rodině doporučila Petrova kurátorka. Otec věděl, že podporu 
potřebuje, a tak jsme se hned na prvním společném setkání s ním i s kurátorkou 
dohodli na spolupráci. Pan Černý si podporu představoval v praktických věcech, 
zejména v hospodaření s penězi. Petrova kurátorka zas viděla prostor v nastavení 
komunikace tatínka s Petrem.
Petr bydlí s tátou od ledna 2014 a má ještě dvě sestry, které zůstaly bydlet 
s Petrovou mamkou. Prvním krokem tedy bylo vymyslet, jak zařídit, aby panu 
Černému nadále nevzrůstal dluh na výživném a začal na výživu dcer řádně platit. 
Tento úkol nám komplikovaly různé okolnosti jako to, že pan Černý neměl 
vyřízené všechny potřebné sociální dávky, zároveň nad ním visel trest 200 hodin 
veřejně prospěšných prací, který musel plnit souběžně se svým zaměstnáním. 
Petr zároveň začal chodit do nové školy, bylo třeba vyřídit formality a naučit 
se komunikovat se školou. Do toho probíhaly každotýdenní schůzky s námi, 
takže časem se ukázalo, že výraznou pomoc potřebuje rodina i s plánováním 
času a dodržováním termínů nejrůznější schůzek. V tom nám pomáhalo 
plánování malých kroků, opakování a připomínání termínů, pořízení stolního 
kalendáře a zamýšlení se nad okolnostmi, které mohou plnění jednotlivých 
úkolů zkomplikovat. Po nějakém čase a vytvoření důvěry mezi rodinou a Latou 
jsme se zaměřili i na důslednost otce ve výchově Petra. Pan Černý má ke svému 
synovi přátelský vztah, jsou parťáci. Někdy ale bylo třeba vystupovat vůči Petrovi 
autoritativněji a do toho se otci moc nechtělo, takže jsme probírali oblasti, ve 
kterých je takový přístup potřebný, a využívali jsme toho, že Petr má k tátovi 
důvěru a bere ho jako svůj vzor. To se týkalo zejména školy, dohlížení na Petrovy 
pozdní příchody, pomoc při domácích pracích, nebo Petrovy přítelkyně Jany.
Postupem času se panu Černému podařilo získat pevnou půdu pod nohama 
a najít sebevědomí ve své rodičovské roli, takže i naše společné schůzky mají 
stále delší intervaly. Nejdříve jednou za 14 dní a od letních měsíců 1 x měsíčně. 
Nicméně spolupráce, na základě dohody s rodinou a kurátorkou Petra, bude 
probíhat až do konce roku 2015. Petr nastupuje na učiliště a všichni cítíme, že je 
pro rodinu dobré mít možnost využít podporu i v tomto náročnějším období.
Příběhy jsou upravené v rámci zachování anonymity našich klientů.

V rámci odpoledních schůzek mohou naše dvojice také 
venčit psy z libeňského útulku
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kdo	nám	pomáhá	pomáhat
DOBROVOLNÍCI 2014
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 ná-
rok na poskytnutí kvalitní a soustavné přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti 
a pravidelnou supervizi.

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 a pracují i na osobním rozvoji 
nejen v roli dobrovolníka. Dobrovolníky podporujeme také prostřednictvím 
pravidelných motivačních rozhovorů, nově máme vytvořený i systém oceňování 
dobrovolníků a 1x ročně vyhlašujeme Dobrovolníka Laty, kterého následně nomi-
nujeme na cenu Křesadlo.

Dobrovolnice Magda řepová získala ocenění 
Lata dobrovolník roku 2014. Magda nejen že 
maximálně spolehlivě plní veškeré povinnosti 
dobrovolníka, ale zapojuje se i do společných 
dobrovolnických aktivit nebo pomáhala při orga-
nizaci narozeninového koncertu Laty. S klientkou 
se Magda vídá už skoro dva roky a počet jejich 
společných schůzek je nejvyšší v celé historii 
programu Ve dvou se to lépe táhne, za rok 2014 
to bylo 41 schůzek.

V roce 2014 proběhly 4 víkendové výcviky a Lata tak získala 32 nových dobrovol-
níků. Novou částí úvodního školení dobrovolníků je využití metody Assessment 
centra a psychodiagnostických testů, díky kterým sledujeme kompetence 
dobrovolníků, jež považujeme za důležité pro výkon dobrovolnické služby v Latě. 
Dobrovolníci tedy mají možnosti vyzkoušet si metody přijímacího řízení běžné 
v komerční sféře a zároveň získají odbornou zpětnou vazbu psychologa.

Ve svém vzdělávání dobrovolníci pokračovali i v průběhu práce s klientem a to 
zejména prostřednictvím účasti na kurzu Práce s klientem I, který měl v roce 2014 
tři běhy, dále proběhly dva workshopy o fundraisingu a náplni schůzek s klienty 
a také kurz Práce s klientem pro pokročilé.

Lata pro dobrovolníky pořádá i neformální akce, na kterých se mohou lépe po-
znat mezi sebou navzájem a získat nové přátele. V roce 2014 dobrovolníci vyrazili 
lyžovat na liberecký Ještěd, na slavnostním předprázdninovém setkání závodili 
na bobové dráze, na podzim již tradičně přešli Alpy a v prosinci si předávali Bílé-
ho slona na vánoční besídce. Vydařenou akcí byl především říjnový teambuilding 
nedaleko Dobříše. Pro dobrovolníky byl připraven celovíkendový program, večer 
dobrovolníci relaxovali u grilování, v sauně nebo u společenských her.

Počet schůzek 
s dobrovolníky

943 (2334,70 hod.)

Průměrná délka 
schůzky:

2,48 hod.

Celkem 86 dobrovolníků

PODPŮRNÁ SKUPINA KOORDINÁTORŮ
Lata je již čtvrtým rokem členem otevřené skupiny koordinátorů, kterou v roce 
2010 společně s organizacemi Pohoda a Máme otevřeno zakládala. V roce 2014 
došlo ke znovuoživení této skupiny společně s organizací Dobroduše a průměrný 
počet členů na setkání skupiny koordinátorů vzrostl ze tří (jaro 2014) na třináct or-
ganizací (podzim 2014). Témata skupiny se týkají legislativy dobrovolnictví, motiva-
ce dobrovolníků a práce s nimi, řešení kazuistik a aktuálních témat koordinátorů.

OTEVřENÁ SKUPINA NNO
Po krátkém útlumu došlo na sklonku roku 2014 ve spolupráci s organizací Letní 
Dům ke znovuoživení Otevřené skupiny NNO pracujících s ohroženými dětmi 
a mládeží (pracovníci Laty patří mezi zakladatele a pravidelné účastníky). Na 
společných setkáních se organizace věnovaly např. individuálnímu plánování 
s klientem, ale i jednotlivým kazuistikám.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
V systému sociálních služeb zastává organizace Lata s pověřením k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí a s registrovanou sociální službou (SAS) doplňkovou 
funkci. Součástí naší práce je pravidelná spolupráce s primárními organizacemi, 
které doporučují klienta do programů Laty, již považujeme za klíčovou. Ve vzta-
hu ke klientovi usilujeme o multidisciplinární spolupráci.

V roce 2014 jsme ohledně klientů spolupracovali s následujícími organizacemi 
a odborníky:
MČ Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, Středisko výchovné 
péče Modřany, Klíčov, Dětský domov Klánovice, Dětský Diagnostický Ústav U Mi-
chelského lesa, Diagnostický ústav Dobřichovice, o.s. Dům tří přání, o.s. STřEP, 
Pedagogicko-psychologické poradny MČ Prahy, Psychiatrická léčebna Bohnice, 
FN Motol, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN – denní stacionář, INEP - Institut 
neuropsychiatrické péče, Fokus Praha, o.s., Cestou necestou, z. s., Rozum a Cit, z. s., 
Prev-Centrum, Nízkoprahový klub Beztíže, Triangl – Centrum pro rodinu

Počty klientů, kteří přicházejí ze spolupracujících organizací za oba hlavní 
programy

OSPOD (soc. pr., kurátor pro mládež...) 45

Pedagogicko-psychologická péče (poradce, psychiatr, psycholog...) 23

Pobytové služby (azylové, domy na půl cesty...) 3

Spolupracující NNO 10

Ústavní a výchovná péče (DÚ, VÚ, DD, Klokánek...) 16

bez doporučení (vlastní iniciativa klienta či rodiny) 14
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LATA SE STALA NEZISKOVKOU ROKU PRO ROK 2014 
V KATEGORII „MALÁ ORGANIZACE“.
To, s čím si spojujeme ocenění Neziskovka roku udělené Nadací rozvoje 
občanské společnosti, je stručně vyjádřeno v odpovědích na otázky, které nám 
nadace položila, ale které nám pokládají i organizace, které toto ocenění také 
zajímá.
Co konkrétně pro nás titul Neziskovka roku znamená a jak jej využíváme?
Titul je pro nás důležitý doplněk k prezentaci organizace, jsme na něj patřičně 
hrdí.
Změnilo se nějak vnímání naší organizace na veřejnosti nebo v našich vlastních 
očích?
Neděláme si průzkumy, ale v poslední době se na nás obrátili neznámí lidé, že 
by pro nás třeba mohli něco udělat, či přispět darem. Věřím, že titul ocenili i naši 
dobrovolníci. Pro nás znamená fakt, že naše organizace má pevné základy, které 
byly oceněny i odborníky zvenčí.
Doporučili bychom účast v Ocenění ostatním? Co jim to přinese?
I když organizace nevyhraje, účast ji donutí podívat se na procesy, které jsou 
v organizaci nastaveny, dostane zpětnou vazbu od odborníků a má tak možnost, 
pokud je třeba, změnit něco k lepšímu. Znamená to určitý čas a práci, ale tento 
čas není ztracený.

LATA ZÍSKALA ZNAČKU SPOLEHLIVÁ VEřEJNě PROSPěšNÁ ORGANIZACE
V rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: 
zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“ 
jsme získali značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kterou uděluje 
asociace AVPO ČR. Značka je udělována nezávislou radou odborníků na základě 
poskytnutých informací, dokumentů, dat a rozhovorů s hodnotiteli.
Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.

BAZAR DARUJ HADRY
Velice nás těší spolupráce se spolkem milých dam, který si říká Kolem dokola. 
Tyto dámy nás na jaře 2014 oslovily s nabídkou, že by pro nás rády něco udělaly. 
Takto vznikla myšlenka uspořádat podzimní charitativní bazar Daruj hadry, jehož 
výtěžek 20 000 Kč byl určen na teambuilding našich dobrovolníků. Stejný výtěžek 
měl i letošní jarní bazárek. Máme velkou radost, že spolek Kolem dokola získal 
pražskou Cenu Ď („Dík mecenášům a dobrodincům“), na kterou jsme jej za tyto 
skvělé aktivity letos nominovali. A držíme palce, aby získal i cenu celostátní.

IT KROUžEK PRO KLIENTY
Máme radost i ze tří mladých mužů, kteří přišli do Laty, aby nezištně jednou 
týdně věnovali svůj čas několika našim klientům. V rámci IT kroužku jim 
představují taje programování a práce s počítači. Svým úsilím získali i počítače  
od společnosti Česká spořitelna, na kterých se nyní klienti mohou učit.

PřEDADVENTNÍ SETKÁNÍ
Na konci listopadu jsme pozvali přátele Laty na Předadventní setkání spojené 
s koncertem Magický advent ve staré Praze do Zrcadlové kaple v Klementinu. 
Dle ohlasů se akce velice vydařila. Lata děkuje společnosti DREYER, s.r.o., za 
možnost tento večer uspořádat.

PATRONEM LATY JE HOROLEZEC RADEK JAROš
V roce 2014 se naším patronem stal jeden z nejúspěšnějších horolezců světa 
Radek Jaroš. Vlajka Laty se s ním dostala na 2. nejvyšší horu světa K2.  
Děkujeme Radkovi za podporu a pomoc naší organizaci.

za	co	jsme	rádi

Bazar oblečení Daruj hadry
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fundraising	a	PR
V loňském roce jsme se v rámci fundraisingu rozhodli zaměřit především na 
individuální dárce. Také proto jsme po dlouhých přípravách spustili Klub přátel 
Laty Zlaťák, jehož členové mohou pravidelně přispívat na naši činnost a pomoci 
tak k dlouhodobé udržitelnosti a kontinuitě našich programů i k jejich menší 
závislosti na dotačních financích. S pomocí spolupracujících stážistek z Vysoké 
školy ekonomické Praha jsme také zapracovali na našem projektu Lata Caffé, 
pro který jsme získali skvělou novou kavárnu Caféidoskop, i na předvánoční 
charitativní výstavě hrnečků Lata hrnek, která tentokrát Latě přinesla 7 000 Kč.

FR PROJEKTY

KLUB PřÁTEL LATY ZLAťÁK
Klub přátel Laty nabízí možnost jak snadno pomoci sociálně ohroženým dětem, 
mladým lidem a rodinám, s nimiž Lata pracuje. Podpora spočívá v pravidelném 
zasílání libovolné částky na účet Laty, která tyto „zlaťáky“ využije účelně na 
podporu jednotlivých klientů. Příspěvky získané od členů Klubu mají tu výhodu, 
že je možné je na podporu klientů využít přesně ve chvíli, kdy jsou potřeba, 
bez ohledu na termíny dotačních titulů. Proto si jich velmi 
vážíme. Členům Klubu nabízíme možnost pravidelně dostávat 
newsletter a výroční zprávu, dále pozvánky na speciální 
akce a samozřejmě možnost odepsat si darovanou částku 
ze základu daně. Veškeré informace o Klubu přátel, včetně 
online přihlášky, najdete na webu www.lata.cz/klub-pratel.

LATA CAFFÉ
V rámci projektu Lata Caffé oslovujeme od roku 2010 pražské kavárny 
a restaurace, v nichž mají návštěvníci možnost připlatit pár 
korun k jakékoliv kávě nebo jinému nápoji a podpořit tak 
činnost organizace. V současné době najdete tuto kávu s lepší 
chutí v pěti pražských kavárnách: Caféidoskop, Friends Coffee 
House, Bio Oko, Vypálené koťátko a Café Charmé. Informace 
pro zapojené kavárny i jejich návštěvníky najdete přehledně 
na webu www.lata.cz/lata-caffe-darci/.

LATA HRNEK
Čtvrtý ročník charitativní výstavy hrnečků známých osobností 
české politiky, kultury a sportu se konal během prosince 
v kavárně Friends Coffee House. Hrnečky nám letos věnovalo 
více než dvacet osobností, mezi nimi Jaroslav Dušek, Karel 
Schwarzenberg, Ivan Trojan, Dáda Patrasová, Miroslav Krobot, 
Ondřej Soukup či patron Laty Radek Jaroš. Prodejem hrnečků 
se na pomoc pražským ohroženým dětem podařilo nakonec 
získat 7 000 Kč. Děkujeme moc všem dárcům i nakupujícím.

NOVINKY Z LATY
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 
můžete na našem webu.

KROK JINAM
Dlouhodobý projekt KROK JINAM je postaven na spolupráci Laty s komerčním 
sektorem; firmy v něm mohou podpořit jednotlivé klienty Laty. V roce 2014 jsme 
v rámci projektu oslovili dvě desítky dalších společností.

KDE BYLA LATA VIDěT
Neustále se snažíme, aby se o Latě a její činnosti dozvídali také lidé z široké 
veřejnosti. Latu proto prezentujeme na veletrzích neziskových organizací 
v jednotlivých městských částech Prahy, na celostátním NGO Marketu i při dalších 
příležitostech, jako byl např. začátkem roku 2015 veletrh Začni s neziskovkou na 
České zemědělské univerzitě.
S prezentací Laty v médiích nám i loni pomáhala PR agentura Weber Shandwick, 
jejíž podporu jsme získali v rámci získané Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální 
integraci 2013. Díky této spolupráci se nadále daří Latu lépe představit v tisku, 
rozhlase i televizi.
V roce 2014 a na začátku roku 2015 jste tak Latu mohli vidět a slyšet v pořadu 
Supermáma TV Metropol; v pořadu Třináctka plus Českého rozhlasu Regina; 
v Českém rozhlasu Dvojka, v Rádiu City; v pořadech Studio 6 a Sama doma 
České televize; v reportáži o Lata Caffé v TV Praha; v Pražském deníku; Světě 
neziskovek; Lidových novinách; časopisech Svět ženy a Chvilka pro tebe, 
měsíčníku MČ Praha 8 Osmička, Listech MČ Praha 3 a v dalších tištěných 
i internetových médiích: idnes.cz, aktualne.cz, denik.cz, blesk,cz, tyden.cz, 
ucitelske-listy.cz, prazskypatriot.cz a mnoha dalších.

PR PODPORA
Díky Nadaci Erste jsme mohli po celý rok 2014 využívat podporu PR agentury 
Weber Shandwick. Děkujeme.

finance	v	Latě

20
Nejvýkonnější	dvojice	klient	–	dobrovolník	

minulého	roku	zrealizovala
41	společných	schůzek,

což	je	opravdu	hodně,	vzhledem	k	tomu,	
že	rok	má	52	týdnů,	

včetně	prázdnin	a	svátků.
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finance	v	Latě

ROZVAHA (BILANCE) v tis.

č. ř. AKTIVA Stav k prvnímu 
dni úč. obd.

Stav k posl. 
dni úč. obd.

64 Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování s rozpočtem ÚSC

-143 -788

71 Součet ř. 52 až 69 minus 70 -141 -787

72 Pokladna 12 14

74 Bankovní účty 912 1 875

80 Součet ř. 72 až 79 924 1 889

81 Náklady příštích období 1

82 Příjmy příštích období 23 63

84 Součet ř. 81 až 83 23 64

85 ÚHRN AKTIV ř. 1+41 805 1 166

č. ř. PASIVA

86 Vlastní zdroje ř. 90+94 356 613

90 Součet ř. 91-93 428

91 Účet výsledku 257

92 Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení

-72

94 Součet ř. 91 až 93 -72 257

95 Cizí zdroje ř. 
96+104+128+132

449 553

107 Přijaté zálohy 14

109 Zaměstnanci 3

111 Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdr. pojištění

1 2

113 Ostatní přímé daně 2

116 Závazky ze vztahu 
k státnímu rozpočtu

1 1

128 Součet ř. 105 až 127 17 8

129 Výdaje příštích období 3 5

130 Výnosy příštích období 429 541

132 Součet ř. 129 až 131 432 546

133 ÚHRN PASIV ř. 86+95 805 1 166

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v tis.

č. ř. název

I. Spotřebované nákupy celkem 51

1 Spotřeba materiálu 44

2 Spotřeba energie 7

II. Služby celkem 398

6 cestovné 11

7 Náklady na reprezentaci 9

8 Ostatní služby 378

III. Osobní náklady celkem 1 864

9 Mzdové náklady 1 421

10 Zákonné sociální poj. 438

11 Ostatní sociální poj. 5

V. Ostatní náklady celkem 2

18 Ostatní pokuty a penále 2

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 3

32 Poskytnuté členské příspěvky 3

Náklady celkem 2 317

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 29

2 Tržby z prodeje služeb 29

VI. Přijaté příspěvky celkem 357

27 Přijaté příspěvky (dary) 352

28 Přijaté člen. příspěvky 4

VII. Provozní dotace celkem 2 188

29 Provozní dotace 2 188

Výnosy celkem 2 574

C. Výsledek hosp. před zdaněním 257

D. Výsledek hosp. po zdanění 257

Pozn.: Příloha k účetní závěrce je ke stažení na www.lata.cz

19% 19%

21%

10%
11%

5%

3%

6%

6%

11%
4%

39%

31%

15%

VýNOSY DLE ZDROJE

NEMZDOVÉ NÁKLADY DLE TYPU

Ministerstva ČR
Hlavní město Praha 
a městské části
Nadace

Fondy
Dary a ostatní

Nájem prostor a energie
Účetní a ekonomické služby
Spotřební materiál a drobný 
majetek
Komunikační služby
Propagace

Cestovné
Supervize, vzdělávání  
a odborná literatura
Pojištění dobrovolníků  
a sociální služby
Ostatní služby
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děkujeme
Podobně jako většina neziskovek 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. Bez nich by to v Latě 
nešlo. Na tomto místě bychom tedy chtěli poděkovat všem, díky nimž můžeme 
nadále pomáhat ohroženým dětem, mladým lidem a rodinám.

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 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 
13, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18; Nadace člověk člověku; Nadace Terezy 
Maxové dětem; NMS Market Research; KPMG Česká republika; W.A.G. payment 
solutions; Atento; Siemens ČR; Operační program Praha – Adaptabilita; Grant 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů; OSA; LMC; spolek Kolem 
dokola realizující bazar Daruj hadry; Pavel šebera; Jitka Johanidesová; Vendula 
Kohoutková; Ondřej štěrbák; Veronika Holíková; Eva Hlásná; Marta Novotná; 
Zuzana Miltnerová; Jan Bělocký; Marie šlancarová; Alena švejnohová; Alena 

Mrázková; Jaroslav Bartoněk; Věra Salajková; Lucie Veselá; Bronislav Wawrosz; Jan 
Kudweis; Jakub Machačka; Veronika Ježková; Tereza Hrušková; Ivana Jirmanová; 
Martin Weiser; Petr Procházka; František Moucha; František Cejnar; Martin Král; 
Martin Diviš; Slavomila Korotvičková; Vendula švadlenková; Lenka Krevňáková; 
Pavel Němeček; David Suchánek; Pavel Herda a všichni anonymní dárci Laty.

Nefinanční podpora a spolupráce v roce 2013/2014:
Konto BARIÉRY; Centrum současného umění DOX; Divadlo v Dlouhé; BIO OKO; 
kino Aero; Palác Lucerna a turistický portál ČR www.CZeCOT.com; Friends Coffee 
House; Vypálené Koťátko; Caféidoskop; Café Charmé; Bobová dráha Prosek; 
AquaDream Barrandov; Centrum tance; Botanická zahrada Praha; Ateliér Malování 
kreslení; Minigolf Nové Butovice; Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka; Atlantis 
centrum; Azyl opuštěných zvířat v Libni; Comics museum Káji Saudka; TEMPISH 
s.r.o.; breAd. & edible labels, s.r.o.; DIY Praha; OldanyGroup; Neviditelná výstava 
Praha; Letiště Praha, a.s.; SocialPoint; JumpPark PRAHA; Premiera Sweet; AVPO; 
Dreyer, s.r.o.; Rádio RockZone; Choco-story Praha; Lanový park Hostivař; U&WE; 
Muzeum pražských pověstí a strašidel; Martin špiřík; Marie Stránská; Lucie 
Baťková; Karel Schwarzenberg; Radek Jaroš; Jan Rejžek; Ondřej Soukup; Lucia 
šoralová; Dagmar Patrasová; Pavla Tomicová; Jaroslav Dušek; Ondřej Malý; Ivan 
Trojan; Lenka Krobotová; Miroslav Krobot; Zdeňka žádníková; Jiří Kunecký; Jakub 
Ferjenčík; Tomáš Urbančík; Dagmar Hofmanová; Jan Eisenmann; Vojtěch Kučera; 
Vít Čurda; Bohuslav Sýs; Marie Jakešová; Barbora Tóth; Zuzana říšská; Lenka 
Hanzalová; Libor Hofman a další.

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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K tomuto výročí byl v dubnu 2014 uspořádán koncert ve smíchovském klubu 
Futurum, spojený se zmapováním historie Laty. Koncertu se účastnili zakladatelé, 
bývalí i současní dobrovolníci, přátelé i donoři. Nechyběl ani třípatrový dort, 
který byl dílem jednoho z dobrovolníků.
A jak se Lata měnila (nebo neměnila?) během uplynulých dvou desetiletí? Takto:

16. 4. 1994 založeno o.s. Lata panem Doc. PhDr. Oldřichem Matouškem 
a jeho studenty – Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty – s myšlenkou 
individuální pomoci mladým lidem (15–20 let), jejichž jednání se dostalo do 
rozporu se zákonem nebo se ocitli v obtížné životní situaci. Předchůdcem Laty byl 
projekt HERMES, který s touto skupinou pracoval na principu skupinové práce, 
jež se ukázala jako neefektivní ve smyslu, že co je v mladých špatné, je rychle 
spojuje, a co je v nich lepší, dává se dohromady jen obtížně.

1994 – 2000
Toto období je charakteristické počátečním nadšením lidí, kteří Latu zakládali.
Projekt rozvíjeli s velkým nasazením, dobrovolně a za malé finanční podpory. 
Práce s dobrovolníky byla vedena podobným způsobem jako o dvacet let později. 
Tzn. počáteční výcvik, semináře během roku a supervize s tou výjimkou, že jejich 
frekvence byla jednou za 14 dní a ne 1x měsíčne, jako je tomu nyní. Zkušenosti 
byly získávány i ze zahraničních stáží a exkurzí po zařízeních pro delikventy.  
Je to období rozvojové a zkušenostní, ze kterého se čerpá následující léta.  
Počet klientů, kteří vstupují do programu, je cca 20.

2000 – 2005
V letech 2001 až 2005 zodpovědnost za organizaci pomalu přebírají lidé, 
kteří prošli dobrovolnickou zkušeností. Je patrná snaha o spolupráci s dalšími 
organizacemi, a to jak na poli „získávání“ klientů, tak i v oblastech využívání 
možností jiných organizací – vzdělávání dobrovolníků, možností, jak trávit 
schůzky, volné vstupy. Metodiky jsou propracovávány a konec této etapy je 
věnován i organizaci samotné – posílení zaměstnanců, PR, vyhledávání
možných zdrojů financování… Počet klientů i dobrovolníků je konstantní 
(20–30), výcvik se zpravidla pořádá jednou za rok, ale dobrovolníci mají velké 
možnosti ve vzdělávání a v dalších neformálních akcích. Těchto několik let je 
mezistupněm mezi nadšeným seskupením lidí a profesionálnější organizací, 
postavenou na pevných základech.

2006 – 2012
Toto období lze charakterizovat slovy nahoru a dolu a relativní „klid“. Na 
začátku tohoto období je projekt Lata přejmenován na projekt Ve dvou 
se to lépe táhne. Po letech, kdy měla Lata možnost využívat zahraničních 
zdrojů a stala se profesionální organizací, která zdvojnásobila počet klientů 
i dobrovolníků, musela čelit ekonomické i personální krizi. Je však třeba říct, že 
i tyto negativní události, které Latu postihly, neměly vliv na kvalitu služeb, pouze 
kladly vyšší nároky na zaměstnance. Roky 2011 a 2012 již byly z tohoto pohledu 

klidnější a Lata nadále mohla pracovat na svém rozvoji a stálém vylepšování 
služeb. Organizace získává čím dál větší kredit mezi odbornou veřejností, 
navazuje vztahy s nejrůznějšími organizacemi, iniciuje vznik Otevřené skupiny 
NNO pracujících s ohroženou mládeží a dětmi a zakládá Intervizní skupinu 
koordinátorů dobrovolníků. Patrné jsou zvýšené aktivity v oblasti PR, které 
přivádějí do Laty nemalé množství klientů. Léta 2006 až 2012 jsou obdobím 
největšího rozvoje sdružení.

2013 a dále
Lata za 20 let ušla dlouhou cestu, pomoc v ní našlo velké množství mladých lidí, 
pracovala se stovkami dobrovolníků a určitě prošla významnými změnami, ale 
to nejdůležitější zůstalo, a tím je poslání – pomoc mladým lidem prostřednictvím 
vrstevnické podpory.
„To, že můžeme pomáhat mladým lidem s jejich problémy a rozvíjet 
dobrovolnictví na stejných principech i po dvaceti letech, svědčí o jasnozřivosti 
zakladatelů, že naše práce je a bude žádaná,” tvrdí současný tým Laty. Současně 
však dodává, že je třeba služby rozšiřovat, a to zejména o služby pro celou 
rodinu. Od roku 2013 tak rozvíjí svůj nový program Podpůrná individuální práce 
s rodinou. Ročně programy Laty projde cca 100 mladých lidí a 15 rodin.
Dlouholetá činnost Laty je v posledním období odměněna několika oceněními 
a to i mezinárodními…

2015
Lata mění svoji právní formu na zapsaný ústav. Členové sdružení vstupují do 
Klubu přátel.

Všem, kteří se na nějakou dobu stali součástí Laty, nebo pomohli k jejímu 
fungování, děkujeme.

let	Laty20Před	20	lety
v	roce	1994	

byla	Lata	založena.



Lata - programy pro mládež a rodinu
Výroční zpráva 2014,
grafická úprava Libor Hofman

Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
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 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 
a Asociace společenské odpovědnosti.

kontakty 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

20Mezi	dobrovolníky	bylo	v	roce	2014	
74	dívek	a	12	chlapců.




