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Sídlo sdružení LATA 
 
Sdružení LATA 
Zvolenská 8 
Praha 4, 140 00 
e-mail: lata@adam.cz 
 
Kontaktní kancelář projektu LATA 
 
Sdružení LATA 
Senovážné nám. 24 
Praha 1, 110 00 
Tel: 234 621 361 
 
Statutární orgán - výbor sdružení LATA 
 
- Předsedkyně sdružení:    Mgr. Lenka Pekařová 
      
- Pověřený zástupce sdružení  
   a 1. člen výboru:     Vlasta Zemánková     
 
- 2. člen výboru sdružení:   Alena Mrázková (do 27.4. 2004) 
      Jana Šoltová (od 27.4. 2004) 
 
Personální zajištění provozu Sdružení LATA 
 
koordinátorky projektu LATA Lenka Pekařová 
     Vlasta Zemánková 
Odborní supervizoři:  Doc. Oldřich Matoušek (psycholog) 
     Paed.Dr. Magda Loumová (psycholog) 
     PhDr. Jana Koláčková (právník) 
Vedení účetnictví   Romana Lafatová 
Management, fundraising  Lenka Pekařová  
     Vlasta Zemánková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení LATA děkuje všem svým pracovníkům a dobrovolníkům, kteří ve sdružení a zejména pak v projektu 

LATA v roce 2004 působili, a dále také svým finančním a duchovním podporovatelům. Děkujeme za váš čas, 

energii, připomínky, peníze i inspiraci pro naši práci.



 

 
Přehled projektů Realizovaných Sdružením LATA v průběhu roku 2004 
 
Název projektu: LATA - dobrovolnická pomoc rizikové mládeži (probační resocializační 
program)  č. S0059/001 
Období realizace projektu: 1.1 2004 - 31.12. 2004 
Finanční zajištění poskytlo: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Výše poskytnuté dotace: 121 000,-- Kč 
Výše vyčerpané dotace: 60 835,-- Kč 
Číslo účtu sdružení: 70033 - 1930338379/0800 u ČS a.s. P- 1 
 
Název projektu: LATA - dobrovolnická pomoc rizikové mládeži   
Období realizace projektu: 1.1 2004 - 31.12. 2004 
Finanční zajištění poskytli: Magistrát hlavního města Praha (Výše poskytnuté dotace: 120 
000,-- Kč), Citco - finanční trhy a.s. (Výše poskytnuté dotace: 50 000, --Kč)  a nadace Open 
Society Found v Praze v rámci programu Podpora drobného dárcovství financovaného 
společností Český Telecom, a.s. (Výše poskytnuté dotace: 40 000,-- Kč, Od: 15.11. 2004- 
31.11. 2005). 
Číslo účtu sdružení: 70033 - 1930338379/0800 u ČS a.s. P- 1 
 
 

 
 

 

Upřímně děkujeme uvedeným poskytovatelům finančních prostředků na realizaci uvedených projektů, bez jejichž 

pomoci  bychom naše aktivity mohli v plném rozsahu realizovat jen těžko. V neposlední řadě děkujeme všem 

členům Sdružení. 

 

 

 

 



♦ Projekt LATA - probační resocializační program - finančně podpořeno dotací MPSV 
ČR 

♦ Projekt LATA - dobrovolnická pomoc rizikové mládeži - finančně podpořeno MHMP, 
Citco- finanční trhy a.s., NOSF- program drobného dárcovství financovaného Českým 
Telecomem 

 
 

Díky výše zmíněným dotacím získaných na realizaci projektu LATA se sdružení v 
roce 2004 podařilo realizovat cíle projektu LATA způsobem, jakým je naplňuje již desátým 
rokem. 

Během období leden - červen individuálně pracovali s klienty projektu již odborně 
vyškolení dobrovolníci z roku 2002. Klient s dobrovolníkem vzájemně vytvářeli dvojice 
(popřípadě trojice), které společně pracovaly dle pravidel projektu a potřeb klienta v rozsahu 
2-3 hodin týdně. Nejčastější činností jednotlivých dvojic je sport, vzdělávání, kultura, aj. 
Práce dobrovolníků byla pravidelně supervidována, vždy jednou za 14 dní. Supervize byly 
poskytované dvěma psychology, v případě zájmu i právníkem projektu. Supervize probíhaly 
skupinově, avšak dobrovolníci mohli využít i nabídky individuální konzultace. Současně se 
supervizemi projekt dobrovolníkům nabízel možnost navštěvovat přednášky katedry sociální 
práce na téma práce s rizikovou mládeží, které probíhaly jednou za čtrnáct dní, v týdnu, v 
kterém nebyly supervize. Práce s klienty dohromady se supervizemi a s přednáškami tvořily 
vzdělávací program dobrovolníků, při jehož 80% absolvování dobrovolníci obdrželi 
osvědčení o jeho absolvování. 
  Ve školním roce 2004/2005 pokračovaly sportovní aktivity pro klienty připravené 
skupinou dobrovolníků v ZŠ Legerova 5. Středeční sportování v tělocvičně spolu s 
dobrovolníky je pro mnohé klienty jediné dostupné sportovní vyžití. Nabídka tělocvičny je 
stejně jako v minulém roce otevřená pro klienty domu na půli cesty o.s. DOM, i když nejsou 
klienty projektu LATA. 
 
 Dobrovolníci projektu LATA se mohli průběžně vzdělávat v rámci přednášek "práce 
s rizikovou mládeží" Katedry sociální práce FF UK. V roce 2004 byla připravena tato témata:  
Delikvence a etnicita, Struktura kriminality mládeže v ČR a struktura sankcí, České instituce 
reagující na kriminální chování mládeže, Dědičné a konstituční faktory působící na 
delikventní chování, Rodina a mladistvý delikvent, koncept mnohoproblémové rodiny, 
Společenský kontext delikvence, subkultury mládeže, Výchova chlapců v současné 
společnosti. 

 
 

 
Během roku sdružení v rámci projektu LATA pořádalo vedle pravidelných činností i několik 
jednorázových aktivit. Jsou to: 
- valná hromada sdružení LATA 
- tradiční vysokohorský víkend pro dobrovolníky a klienty - rakouské Alpy 
- úvodní výcvikový seminář pro nové dobrovolníky 
- vánoční besídka pro dobrovolníky 
 
♦ Valná hromada sdružení 27.4. 2004 
  
 V průběhu valné hromady byla přednesena a schválena zpráva o činnosti a 
hospodaření v roce 2003 (zpráva o průběhu projektu LATA, informace o konaných akcích 
projektu, seznámení s proběhlými a plánovanými změnami, statistický přehled, seznámení s 



finanční zprávou o hospodaření, návrhy na přetransformování webových stránek a změnou 
stanov, placení členských příspěvků a přijímání nových členů Sdružení, kterými podle nově 
přijatých stanov nemohou být dobrovolníci Sdružení). Zásadní změnou bylo zvolení nových 
členů výboru sdružení. Předsedkyní byla zvolena Lenka Vránová, pověřeným zástupcem 
Vlasta Zemánková a 3. členem výboru Jana Šoltová. 
 
♦ Vysokohorský výlet dobrovolníků do rakouských Alp - 18.-20.6. 2004 

- hrazeno pouze z účastnických poplatků 
 
Výlet lze vnímat jako tradiční jednorázovou aktivitu sdružení obsahující prvky 

vysokohorské turistiky, sebepoznání a navazování neformálních, ale i pracovních vztahů. Ve 
skupině 45 účastníků byli, tak jak tomu bylo i v minulém roce, kromě dobrovolníků projektu 
LATA přítomni i pracovníci Městského centra sociálních služeb a prevence a pracovníci 
sdružení INEX.  

 



♦ úvodní výcvik pro nové dobrovolníky 22.-24. října 2004- Zlenice u Čerčan 
 

Pro nové zájemce o působení v projektu jako dobrovolník byl uspořádán úvodní 
víkendový seminář. Již tradičně se konal na konci října ve Zlenicích u Čerčan. Úvodního 
výcviku nových dobrovolníků se zúčastnilo celkem 10 nových dobrovolníků, 5 zkušených 
dobrovolníků z minulých let, supervizoři a koordinátoři projektu. 

Cílem výcviku bylo seznámit nové dobrovolníky s pravidly projektu LATA, osvětlit 
jim specifika cílové skupiny projektu, připravit je na vlastní práci s klientem ale i vzájemně 
se poznat a vytvořit tvůrčí skupinovou atmosféru, podnětnou pro další práci v projektu. 
Školení bylo koncipováno jako několik samostatných teoretických bloků z oblasti 
psychologie a trestního práva, které měly interaktivní charakter. Teoretické bloky nebyly 
dobrovolníkům předkládány formou přednášek, měly interaktivní charakter a byly 
prokládány mnoha tématickými hrami. Hlavní témata výcviku byla: vymezení služby, kterou 
LATA klientovi nabízí, motivování klienta, role dobrovolníka  v životě klienta, příklady 
činností, na kterých se dobrovolníci s klienty shodli v předchozích letech (např. práce 
s internetem, sporty, víkend v přírodě...), volba prostředí pro setkávání (co nejméně nákladné, 
pro oba bezpečné, pravidelné dny a místa srazu apod.), kvalita vztahu mezi dobrovolníkem a 
klientem, podle čeho ji sledujeme, historie LATy – vyzkoušené metody, výzkumy, potíže, na 
které můžeme při schůzkách narazit, tělocvična, kam je možné se svým klientem chodit, 
rozhovor s klientem, jak má dobrovolník zacházet s problémy, které má s klientem společné, 
otázka kontaktu s rodiči klienta, dobrý >< špatný klient, pravidla, za kterých kontakt končí. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Vyhodnocení poskytovaných služeb 
 
Ve školním roce 2003/2004 pracovalo individuálně s klientem 26 dobrovolníků 

projektu LATA. Kromě těchto dobrovolníků se na realizaci projektu  podíleli ještě 2 další 
dobrovolníci z minulých let (webmaster webových stránek projektu, dobrovolník, který vede 
sportovní aktivity v tělocvičně pro klienty). Z celkového počtu 26 aktivních dobrovolníků 
bylo 14 dobrovolníků zkušených, 8 z nich pracovalo s klienty od roku 2002/2003, 1 
dobrovolník s klientem už od roku 2001/2002. 12 byl počet nových dobrovolníků. Většina z 
nich byli studenti - vysokoškoláci (21), VOŠ - 3, dva z nich byl již pracující. Z počtu 26 byl 
pouze čtyři chlapci. 

Počet klientů byl ve školním roce 2003/2004 30 - 15 chlapců a 15 dívek. Většina z 
nich přicházela do projektu na základě spolupráce s Domy na půli cesty (DOM- 9 klientů, 
Dům Naděje- 4 klienti), 5 klientů bylo do projektu doporučeno psychiatrickými ambulancemi 
a psychology, z projektu 5P přišli do LATy 4 klienti, 4 klienti měli projekt LATA 
doporučený kurátory jednotlivých městských částí a 4 si projekt LATA našli sami na 
webových stránkách. Jeden klient byl klientem projektu již minulý školní rok a rozhodl 
pokračovat znovu s jiným dobrovolníkem. 

Během školního roku 2003/2004 pracovalo v projektu celkem 33 dvojic. Z tohoto 
počtu 9 dvojic spolu pracovalo už v minulém roce.  

Šest dvojic se rozhodlo aktivně pokračovat i ve školním roce 2004/2005, 5 dvojic 
pokračuje ve svém setkávání neformálně. Z počtu 22 dvojic, které v tomto roce vztah 
ukončily, 4 spolu pracovaly po dobu půl roku, 7 více něž půl roku a u 1 klienta vztah nebyl 
navázán z důvodu jeho nemotivovanosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Rozvoj a vzdělávání koordinátorů projektu 
 

Již v roce 2003 jsme se projekt LATA připojil k ostatním dobrovolnickým 
organizacím a společně využívá nabídky supervizních klubů Národního dobrovolnického 
centra HESTIA. Konají se pravidelně několikrát během roku a koordinátorům projektu 
umožňují dále rozvíjet svoji práci a sdílet dobré i méně dobré zkušenosti s ostatními kolegy. 
Koordinátorky začali docházet i na individuální supervizi.  

 
 
Rozvoj projektu  
 
V roce 2004 se podařilo rozvíjet spolupráci s vyššími odbornými školami 

humanitního směru (sociálně právní) a s katedrou sociální práce FF UK při náboru nových 
dobrovolníků. 

Pracovali jsme na splnění podmínek pro udělení akreditace dobrovolnické služby MV 
podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. V rámci akreditace jsme zajistili 
pojištění pro dobrovolníky Projektu proti odpovědnosti za škodu na majetku i zdraví. 

Zároveň jsme rozvíjeli webové stránky projektu LATA, které napomáhají i lepší 
informovanosti o projektu a  kvalitě komunikace. Několik klientů v tomto školním roce se o 
projektu dozvědělo právě cestou webových stránek.  
 

 

 



Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2004 
 
 
1. Název a sídlo účetní jednotky 
LATA – studentské sdružení pro pomoc rizikové mládeži 
Zvolenská 8 
140 00  Praha 4 
datum vzniku: 16. června 1994 registrována pod registračním číslem II/s-OS/1-24795/94-R u 
Ministerstva vnitra ČR v Praze 
 
2. Právní forma účetní jednotky 
občanské sdružení 
 
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena 

Projekt LATA je v Praze realizován průběžně již od roku 1995. Tento program je zaměřený na 
pomoc rizikové mládeži a mladým dospělým ve věku nad 15 let (chlapci i dívky), kteří se ocitli v 
obtížné sociální situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání  a sociální exkluze. Projekt je koncipován 
jako  pomoc vyškolených dobrovolníků starších 18 let (převážně studentů vysokých a vyšších 
odborných škol humanitně zaměřených).  Pomoc, která je poskytována individuální formou, je 
zaměřena především na klienty - dospívající a mladé dospělé s rizikovou formou chování 
(záškoláctví, problémy v rodině,problémy s uplatněním na trhu práce, trestná činnost, rizikové formy 
trávení volného času apod). Hlavním principem projektu je pravidelná a společná prosociálně 
orientovaná aktivita dvojic (dobrovolník - klient), která vychází z individuálních potřeb klienta. 
Věková blízkost dobrovolníků s klienty umožňuje snazší navázání vzájemného vztahu, ve kterém 
dobrovolník představuje přirozenou autoritu. Účast klientů v projektu je dobrovolná. Dvojice se po 
navázání kontaktu schází v terénu, tedy v přirozeném prostředí klienta v intenzitě 2-3 hodiny týdně a 
to po minimální dobu 6 měsíců. Práce dobrovolníků je pravidelně jednou za 14 dní supervidována. 
Dobrovolníci mají možnost v případě potřeby konzultace s právníkem projektu. Průměrný počet 
dvojic během každého roku je 30. Projekt LATA byl rovněž v minulých letech využíván pracovníky 
Probační a mediační služby střediska Praha při jejich práci s odsouzenými v rámci výkonu probačního 
dohledu  jako součást výkonu alternativního trestu nebo opatření.  
 
4. Ostatní činnosti účetní jednotky 
Nejsou. 
 
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období 
Orgánem sdružení je tříčlenný Výbor sdružení včetně s předsedou sdružení  
 
Výbor sdružení od 27.4.2004: 
Lenka Pekařová – předsedkyně  
Vlasta Zemánková - 1. Člen výboru a pověřený zástupce 
Jana Šoltová - 2. Člen výboru 
 
6. Informace o zakladatelích 
Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra dne 16. června 1994. Zakládajícími členy byli: Josef 
Dobeš, Petr Hrdina, Bohumila Kalousková, Zlata Mikulková, Petr Ondruš, Jiří Jílek, Pavel Pěnkava, 
Bedřiška Kopoldová, Andrea Matulová, M. Kvasničková a Oldřich Matoušek.  
 
7. Vklady do vlastního jmění 
Bez informace. 
 
8. Účetní období, ze které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2004. 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2004. 
 



9. Použité účetní metody 
•  vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a          
•  hmotného majetku  -  bez informace 
•  vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a  
•  pohledávek  -  bez informace 
•  postup tvorby a použití opravných položek  -  bez informace 
•  odpisování majetku  -  dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný  
•  majetek odpisovaný se odpisují z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ postupně 
•  v průběhu používání. Zůstatková cena odpisovaného majetku se zjišťuje 
•  prostřednictvím oprávek v souladu s odpisy. 
•  postup tvorby a použití rezerv  -  bez informace 
•  vzájemné zúčtování  -  nebylo prováděno 
•  metoda kurzových rozdílů  -  bez informace 
 
10. Způsob zpracování účetních záznamů 
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software Ekonom Clasic externí účetní. 
 
11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů 
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 ZoÚ v příručním archivu na adrese sídla 
účetní jednotky. 
 
12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky 
Bez informace. 
 
13. Účasti v obchodních společnostech 
Bez informace. 
 
14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období 
Bez informace. 
 
15. Informace o akciích a podílech 
Bez informace. 
 
16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 
Bez informace. 
 
17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let 
Bez informace. 
 
18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou 
Bez informace. 
 
19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze 
Bez informace. 
 
20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti 
Účetní jednotka vykazuje výsledek hospodaření na organizaci jako celek. 
 
21. Informace o zaměstnancích 
V roce 2004 účetní jednotka uzavřela pouze 7 DPP. 
Osobní náklady celkem             Kč 130.659,-- 
     v tom mzdové náklady         Kč 130.659,-- 
              zákon.sociál.poj.          Kč      0,-- 



              ostat.sociál.poj.            Kč     0,-- 
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem statutárního orgánu – 
- 0. 
    
 
22. Odměny a funkční požitky členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů 
Členové statutárních, kontrolních a jiných orgánů nepobírají od organizace žádné odměny ani jiné 
funkční požitky. 
 
23. Účasti členů statatutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 
v osobách s nimž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní mslouvy nebo 
jiné smluvní vztahy 
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani jiných kontrolních 
orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní 
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 
 
24. Další majetková plnění členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů 
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné 
zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich 
účet, jakožto určitý druh záruky. 
 
25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty 
Bez informace. 
 
26. Daňové úlevy na dani z příjmů 
Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení 
ZDP s vyloučením příjmů z dotací a finančních příspěvků MPSV, MHMP, CITCO a Telecomu a 
výdajů s nimi spojenými. 
 
 
27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období 
Bez informace. 
 
28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
Ve výkazu zisků a ztrát jsou v položce Provozní dotace zahrnuty dotace MPSV ve výši Kč 
60.835.000,--, MHMP ve výši Kč 120.000,--, CITCO ve výši Kč 50.000,-- a Telecomu ve výši 
31.718,--. Tyto přidělené prostředky byly v plné výši vyčerpány, tzn., že jejich využití se objevuje 
v nákladových položkách taktéž v úhrnné výši Kč 262.553,--. 
 
29. Přehled přijatých darů 
Bez informace. 
 
30. Přehled poskytnutých darů 
Bez informace. 
 
31. Přehled o veřejných sbírkách 
Bez informace. 
 
32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z přecházejících účetních období 
Výsledek hospodaření účetního období roku 2003 byl po schválení účetní závěrky  
převeden do vlastního jmění účetní jednotky. 
 
33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. předpisy 
Přidělené prostředky MPSV, MHMP, CITCO a Telecomu byly využity v souladu s podanými 
projekty zejména na náklady spojené se službami poskytovanými projekty, s provozem kanceláře a s 



osobními náklady projektů. 
 
34. Okamžik sestavení účetní závěrky 
V Praze dne 10. března 2005 
 
 
sestavil: 
Romana Lafatová 
Lenka Pekařová 
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