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Projekty realizované v roce 2005 
 
Název projektu: LATA - dobrovolnická pomoc rizikové mládeži  
 
Finanční zajištění: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Městská část Praha 1, Nadace 
Adra, Fond drobného dárcovství Českého Telecomu, dar společnosti CITCO – finanční trhy a.s., 
dar Víta Pechance, vlastní zdroje 
- celková výše nákladů projektu činí 286 809 Kč 
 
Koordinátorky projektu: Mgr. Lenka Pekařová 

Mgr. Vlasta Zemánková 
Klára Joklová 

Odborní supervizoři:  doc. PhDr. Oldřich Matoušek  
       PaedDr. Magda Loumová 
 
Dobrovolníci pro školní rok 2004/2005: 
Bartoněk Jarda  Bartošová Jarka 
Bělíková Petra    Bínová Liana 
Borůvka Jan    Česká Zuzka 
Daranská Olga   Fikrlová Zdeňka 
Horáková Edita   Hricová Jana 
Janečková Klár   Joklová Klára 
Kysilková Kristýna  Lankašová Lucie 
Lopatová Lucie   Mrázková Alena 
Myšková Blanka   Novotná Renáta 
Preclíková Andrea  Říha Martin 
Střelcová Šárka  Šilha Dan 
Šimek Ondřej   Škopková Mirka 
Šoltová Jana   Štěpaník Přemek 
Šůstková Alžběta  Vlček Kamil 
Weisgerberová Irena 
 
Dobrovolníci pro školní rok 2005/2006: 
Jaroušek Bartoněk  Kateřina Bělohlávková 
Barbara Benešová   Martin Čermák 
Michaela Hacmacová  Olga Daranská 
Markéta Davidová  Zdena Fikrlová 
Magda Fraňková  Mária Jelínková 
Eva Korecká    Kristýna Kysilková 
Jiří Lahvička    Lucie Lopatová 
Alena Lukášková   Alena Mrázková 
Renata Novotná   Katka Podráská 
Zuzana Polášková   Markéta Pospíšilová 
Kateřina Pražáková   Petra Skočdopolová 
Mirka Škopková   Kateřina Špirková  
Jitka Štanglová   Veronika Šulcová 



Zdena Šulcová    Kateřina Václavů 
Nina Vejsadová   Marcela Vobořilová 
Ivana Vrbová    Martina Žáková 
 

Projekt LATA – dobrovolnická pomoc rizikové mládeži je průběžně realizován již více než 
deset let. Za tu dobu spolupracovalo s dobrovolníkem více než 300 klientů. I v roce 2005 
probíhala realizace projektu osvědčeným způsobem. Novinkou oproti minulým rokům je, že v září  
posílila naše řady pracovníků Klára Joklová, dobrovolnice z minulých let, která se velmi aktivně 
zapojila do koordinování tohoto projektu. Nadále vede jako dobrovolnice spolu s dalšími 
pomocníky – dobrovolníky každé pondělí sportovní odpoledne v tělocvičně v Legerově a poté v 
Ostrovní ulici. 

 

Průběžné činnosti 
• pravidelné setkávání dobrovolníků s klienty 

Během období leden až červen individuálně pracovali s klienty projektu odborně vyškolení 
dobrovolníci již z roku 2004. Služba probíhala v terénu, v přirozeném prostředí klienta. Klient s 
dobrovolníkem vzájemně vytvářeli dvojice, které společně pracovaly dle pravidel projektu a 
potřeb klienta v rozsahu 2-3 hodiny týdně. Nejčastější činností jednotlivých dvojic bylo 
společné sportování, návštěva kulturních akcí, vzdělávání, povídání o klientově životě a o jeho 
problémech apod.  

 

• vzdělávací aktivity  

V rámci projektu nabízíme dobrovolníkům možnost navštěvovat přednášky Katedry sociální 
práce FF UK na téma práce s rizikovou mládeží, které probíhají jednou za čtrnáct dní. Práce s 
klienty dohromady se supervizemi, intervizemi a s přednáškami tvořily vzdělávací program 
dobrovolníků, po jehož absolvování z 80% dobrovolníci obdrželi osvědčení o jeho absolvování. 

Odborné přednášky pro dobrovolníky vedené doc. PhDr. Oldřichem Matouškem byly v roce 
2005 na tato témata: 

 
11.1. Riziková společnost podle Ulricha Becka 
22.2. Úloha státu a politiky v oblasti práce s rizikovou mládeží  
8.3. Etnická příslušnost a rizikové chování  
22.3. Struktura kriminality dětí a mládeže v ČR  
5.4. Instituce, které se v ČR zabývají rizikovou mládeží  
19.4. Práce s mnohaproblémovými rodinami - inovativní formy práce s rizikovou mládeží 
18.10. Osobnost a rizikové chování  
1.11. Původní rodina disponující dítě k rizikovému chování  
15.11. Školní prostředí a rizikové chování, šikana  
29.11. Skupiny a subkultury mládeže disponující k rizikovému chování  
13.12. Společenský kontext rizikového chování 
 

• odborné supervize a intervize pro dobrovolníky 

Práce dobrovolníků byla pravidelně supervidována, vždy jednou za 14 dní. Supervize byly 
poskytované našimi dvěma supervizory, intervize probíhaly za účasti koordinátorek projektu. 



Supervize i intervize probíhaly skupinově, avšak dobrovolníci mohli využít i nabídky individuální 
konzultace. 

• možnost pravidelného docházení do tělocvičny 

Ve školním roce 2004/2005 dobrovolníci projektu LATA pod vedením Kláry Joklové 
realizovali sportovní volnočasové aktivity v tělocvičně ZŠ Legerova. a v roce 2005/2006 v 
Základní církevní škole sester Voršilek v Ostrovní ulici. Každé pondělí se v tělocvičně několik 
dobrovolníků věnuje se svými klienty sportovním aktivitám, což 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. 

 

Jednorázové aktivity 
• vysokohorský víkend v rakouských Alpách 

Výlet se konal v termínu 17. - 19. 6. 2005.  Protože výlet má již svoji tradici, nebyl problém   
naplnit kapacitu autobusu. Účastníky jsou převážně dobrovolníci, ale i kolegové z ostatních 
spolupracujících organizací (např. Cesta - Řevnice). Výlet díky své neformální atmosféře nabízí 
prostor pro navázaní důležitých vztahů a utužení těch stávajících. 

 

• výcvik v komunikačních dovednostech 

Výcvik proběhl ve dvou bězích 11. - 12.11.2005 a 25. - 26.11.2005 ve spolupráci s předsedkyní 
České asociace transakční analýzy PhDr. Blankou Čepickou, která byla lektorkou obou běhů. 
Celkem bylo proškoleno 33 dobrovolníků. 

Účelem výcviku bylo zlepšit komunikační dovednosti dobrovolníků projektu tak, aby byli 



schopni lépe navazovat a udržovat vztahy ke klientům a ovlivňovat efektivněji klienty v jejich 
prosociálním chování. 

Výcvik byl realizován ve spolupráci s Městskou částí Praha 1, která na jeho financování 
poskytla grant. 

 

• vánoční besídka pro dobrovolníky 

Tradiční vánoční besídka proběhla 20. prosince v prostorách hotelu Mucha na Florenci. 
Dobrovolníci i pracovníci využili tento čas k neformálním rozhovorům a k prohloubení vzájemných 
vztahů. 

Vzdělávání a supervize koordinátorek 
V roce 2005 jsme nadále využívali nabídky supervizních klubů Národního dobrovolnického 

centra HESTIA. Konají se pravidelně několikrát během roku a umožňují nám dále rozvíjet svoji 
práci a sdílet dobré i méně dobré zkušenosti s ostatními koordinátory dobrovolníků. Probíráme 
praktické problémy a návzájem se obohacujeme o své názory. Zároveň využíváme možnosti 
individuální supervize u psycholožky MCSSP. 

Příklad dobré praxe 
Projekt LATA již několik let spolupracuje s domem na půli cesty DOM. Spolupráce s 

tímto zařízením se nám zdá účelná především proto, že klienti o.s. DOM se ocitají v nevýhodné 
životní situaci poté, co opustili zpravidla ústavní výchovu nebo odešli ze své původní nefunkční 
rodiny. Neorientují se v běžných mezilidských vztazích, chybí jim základní sociální dovednosti, 
nemají vyřešenu otázku bydlení, zaměstnání, nedokončili vzdělání, jsou výrazně ohroženi rizikem 



sociálního selhání, zvláště pak kriminality. Právě v těchto situacích může být klientům dobrovolník 
projektu LATA nápomocen. Představuje průvodce obtížným životním obdobím a seznamuje ho s 
běžným, ale pro klienta neznámým světem mimo zařízení DOM, nabízí mu nerizikové alternativy 
trávení volného času a posiluje tak jeho začlenění do společnosti. Ve školním roce 2004/2005 se 
zapojilo do projektu 8 klientů DOMu. V právě probíhajícím běhu projektu spolupracujeme aktivně 
se 4 klienty tohoto domu na půli cesty.  

Hodnocení projektu 

Realizaci projektu hodnotíme vždy na konci května, protože projekt LATA funguje tak, 
že svým časovým rámcem kopíruje akademický školní rok. Součástí hodnocení je níže uvedená 
statistika, ve které vyhodnocujeme, kolik dvojic dobrovolník - klient se podařilo během roku 
navázat, jak byly tyto dvojice úspěšné, jak dlouho jejich setkávání trvalo a jestli hodlají 
pokračovat i v dalším roce. Součástí statistiky je i srovnání, s kolika dodávající institucemi se 
nám podařilo navázat spolupráci a kolik klientů k nám od nich přišlo. 

Ve školním roce 2004/2005 pracovalo individuálně s klientem 25 dobrovolníků projektu 
LATA. Kromě těchto dobrovolníků se na realizaci projektu podíleli ještě 2 další dobrovolníci z 
minulých let (webmaster webových stránek projektu Kamil Vlček a Jarda Bartoněk, který vede 
sportovní aktivity v tělocvičně pro klienty). Z celkového počtu 25 aktivních dobrovolníků bylo 15 
dobrovolníků z minulých let. Deset dobrovolníků bylo přijato na podzim 2004. Většina z nich byli 
studenti - vysokoškoláci (14), VOŠ - 4, jeden středoškolák, ostatní pracující.  

Počet klientů byl ve školním roce 2004/2005 27 - 14 chlapců a 13 dívek. Klienti přicházeli 
do projektu na základě spolupráce s Domy na půli cesty (DOM, o.s.- 8 klientů), 8 klientů bylo do 
projektu doporučeno psychiatrickými ambulancemi, psychology a výchovnými poradci, z projektu 
5P přišli do LATy 3 klienti, 3 klienti měli projekt LATA doporučený kurátory jednotlivých 
městských částí, jeden byl s projektem zkontaktován prostředictvím advokáta a 4 klienti si 
projekt LATA našli sami na webových stránkách. Z celkového počtu 27 klientů se šest rozhodlo 
pokračovat i ve školním roce 2005/2006 znovu s jiným dobrovolníkem. 

Během školního roku 2004/2005 pracovalo v projektu celkem 27 dvojic. 

Dvě dvojice se rozhodly aktivně pokračovat i ve školním roce 2005/2006, devět dvojic 
pokračuje ve svém setkávání neformálně. Z počtu 16 dvojic, které v tomto roce vztah ukončily, 3 
spolu pracovaly po dobu půl roku, 8 více něž půl roku a u 2 klientů vztah nebyl navázán z důvodu 
klientovy nemotivovanosti. 

 

Rozvoj projektu v roce 2005  
V tomto roce se nám podařilo zajistit od Městské části Praha 1 dostatek finančních 

prostředků pro výcvik v komunikačních dovednostech pro dobrovolníky, který byl všemi hodnocen 
jako velmi prospěšný a přínosný. 

Rok 2005 byl významný i tím, že se podařilo díky Veronice Černíkové navázat spolupráci 
s několika pražskými kiny a divadly, která poskytují pro dvojice dobrovolníků a klientů zdarma 
nebo se slevou lístky na svá představení. Tato možnost trávení společného času návštěvou kina 
nebo divadla je dobrovolníky a klienty často využívána. 

Ke konci roku jsme darovali starší vyřazený počítač klientovi Tondovi, čímž jsme splnili 
jeden z jeho snů mít vlastní počítač doma. Věříme, že mu bude dobře sloužit a mu umožní 
rozvíjet i nové dovednosti. 



Nadále se budeme snažit o rozvoj spolupráce se všemi organizaci, se kterými máme 
společnou cílovou skupinu klientů, a to jak s těmi, které s námi již tradičně spolupracují, tak s 
těmi, které hodláme oslovit nově.  

Dalším prvkem, který bychom chtěli nadále rozvíjet, je oblast PR, vícezdrojové 
financování a vzdělávání dobrovolníků a pracovníků tak, aby mohli lépe poskytovat službu 
klientům. 

 
 

 
 



Název projektu: Budování kapacity občanského sdružení LATA 
 
Finanční zajištění: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem 
České republiky, náklady projektu v roce 2005 činily 202 200 Kč. 
 
Koordinátorky projektu: Mgr. Lenka Pekařová 

  Mgr. Vlasta Zemánková 
Mgr. Veronika Černíková 

Odborní supervizoři:  doc. PhDr. Oldřich Matoušek  
PaedDr. Magda Loumová 

 
 

 
 

Tento projekt je realizován od září roku 2005 do června 2007. Je podpořen v rámci 
Globálního grantu vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti. Jeho zaměření je především 
na posílení naší organizace tak, aby mohla kvalitněji poskytovat služby svým klientům.  

Pro dobrovolníky jsme v rámci tohoto projektu naplánovali úvodní výcvikový seminář, 
kvalitnější supervizi, přednášky odborníků z různých souvisejících oblastí, výcviky, kurzy, 
workshopy či exkurze, zaměřené především na umění vedení rozhovoru, snižování rizik sociální 
exkluze, zvyšování možnosti klientů uspět na trhu práce, aj. Nabyté zkušenosti a znalosti z 
některých vzdělávacích aktivit mohou dobrovolníci přímo předávat dál svým klientům, dovednosti 
z jiných kurzů využijí pro snazší navázání a rozvoj vztahu s klientem. Jejich schopnost kooperace 
ve skupině a lepších pracovních vztahů bude rozvíjena formou víkendových team buildingů. 

Rozvoj dovedností nás, koordinátorek, jsme se rozhodli podpořit několika kurzy a výcviky, 
jejichž absolvování nám umožní lépe poskytovat intervize a konzultace dobrovolníkům, 
systematicky se věnovat rozvoji řízení organizace a strategickému plánování a vytvořit nástroj 
ke zjišťování spokojenosti klientů se službou. V rámci podpory rozvoje lidských zdrojů jsme 
rozšířili pracovní tým o jednu novou koordinátorku, Mgr. Veroniku Černíkovou. Uvolnění naší  
kapacity nám umožňuje věnovat se kromě pro realizaci zásadních činností také rozvoji potenciálu 
pracovního týmu a organizace. 

V rámci tohoto projektu se chceme také zaměřit na budování vnějších vztahů. V této 
oblasti je naším hlavním cílem rozvíjet spolupráci s Hestia – národně dobrovolnickým centrem a 
Koalicí dobrovolnických iniciativ, posílit vztahy s ostatními projekty LATA v ČR a spolupracujícími 
organizacemi (DOM- o.s., kurátoři pro mládež jednotlivých městských částí, Salesiánské hnutí, 5 
P, psychologové či psychiatři) a zaměřit se na hledání partnerů z řad soukromých firem i jiných 
nových zdrojů financování. Důležitou činností v této oblasti rozvoje bude i posilování PR vztahů. 

Dále bychom chtěli vytvořit strategický plán rozvoje organizace i v dalších letech, a to 
tak, abychom byli schopni lépe reagovat na vývijející se potřeby našich klientů a na jejich 
rostoucí počet.  

V neposlední řadě je cílem projektu uvést do praxe, v rámci námi poskytovaných služeb, 
standardy kvality služeb, usilovat o udělení akreditace dobrovolnické služby MV ČR  a věnovat se 
zjišťování spokojenosti klientů se službami. Důležité se nám jeví také zkvalitnění našich 
webových stránek, především pak jejich přiblížení jejich nejčastějším návštěvníkům z řad 



dobrovolníků, klientů a odborníků. 
 

Jednorázové aktivity v roce 2005 
 

• úvodní výcvik v areálu Borovice u Mnichova Hradiště v termínu 7. - 9. září 
 

Tento výcvik byl uspořádán pro nové zájemce o dobrovolnou službu v projektu. Zúčastnili se 
ho noví dobrovolníci, zkušení dobrovolníci z minulých let, odborní supervizoři a koordinátorky 
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. 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. Věnovali jsme se i etickým problémům, které s dobrovolnictvím souvisí. 
Dobrovolníci byli seznámeni i s kodexem dobrovolníka.  

Velký prostor byl věnován i vzájemnému seznámení a navázání otevřených a blízkých 
vztahů. Zkušení dobrovolníci sdíleli se svými novými kolegy své zkušenosti a připravili pro ně i 
několik her posilujících spolupráci a týmového ducha. 

 

 
 



 
 

 
 

• základní kurz pro novou koordinátorku 
 
Ve spolupráci s Hestia – Národním dobrovolnickým centrem, které každoročně organizuje 

výcvik pro koordinátory dobrovolnických projektů, jsme zajistili proškolení i naší nové kolegyně. 
 

• supervizní výcvik koordinátorek 
 
V rámci tohoto výcviku jsme se mohly seznámit s metodami Integrativní supervize, 

s plánováním kontraktu mezi supervizorem, organizací a zaměstnanci, s etickými otázkami 
supervize, vysvětlili jsme si rozdíly a specifika jednotlivých typů supervizí a nakonec jsme 
vyzkoušeli i jednu praktickou aplikaci Bálintovského postupu. 

 
• individuální supervize koordinátorek 

 
V posledním čtvrtletí roku 2005 jsme absolvovali individuální supervizi, která nám pomohla 

utřídit si některé myšlenky zvláště o dalším směřování  organizace. 
 

• workshop s dobrovolníky na téma Jaká témata bych ocenil/a ve vzdělávací části projektu 
LATA 20.12.2005 

 
Na tomto workshopu se dobrovolníci zamýšleli nad tématy, která by je zajímala a o kterých 

by se chteli dozvědět více od odborníků z praxe. Pracovali v malých skupinkách a vymysleli toho 



opravdu hodně. Nejčastějšími nápady na přednášku byly – dětské domovy a  výchovné ústavy, 
jejich vliv na osobnost jedince + zkušenost zaměstnance VÚ, jak se tam pracuje s mladistvými; 
Náplň práce sociálního kurátora a jeho zkušenosti s prací s rizikovými mladými lidmi; Teorie, 
z nichž vychází práce s klientem - různé způsoby vedení  

 
Průběžné činnosti  

 
• Zpracování žádosti o udělení akreditace MV ČR  

 
Dále se nám podařilo úspěšně zpracovat žádost o udělení akreditace dobrovolnické služby u 

MV, která nám bude s největší pravděpodobností udělena v prvním čtvrtletí roku 2006. 
 

• Výcvik Řízení neziskových organizací 
 
Vlasta Zemánková a Lenka Pekařová se v rámci tohoto projektu zapojily do systematického a 

uceleného vzdělávacího výcviku, který by měl zvýšit kompetence obou pro řízení naší organizace. 
Kurz je celoroční a je zakončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v červnu roku 
2006. 

 
• Průběžné zavádění standardů kvality sociálních služeb 

 
Zavádění standardů kvality námi poskytované služby se stalo jednou z priorit pro roky 2005 a 

2006. Průběžně se tomuto tématu budeme věnovat i v následujícím roce.  
 

• Poskytování průběžných supervizí a intervizí dobrovolníkům 
 

• Vytváření partnerství se soukromými firmami 
 
Partnerství se soukromými firmami je pro neziskové organizace jednou z možností, jak 

rozšířit nejen své finanční zdroje. Soukromé firmy mohou vypomoci i nefinančními dary, 
poskytnutím prostor, know – how, služeb, firemním dobrovolnictvím apod. Je to důležitý zdroj 
podpory fungování neziskového sektoru, a proto ani my nechceme zůstat v této oblast pozadu. 
 

• Průběžné vyhledávání nových možností finančních zdrojů 
 

Naléhavě si uvědomuje nutnost zajistit financování organizace stabilněji než v současné 
době. Vyhledání a oslovení nových finančních zdrojů je jednou z cest k naplnění tohoto cíle. Pro 
rok 2006 žádá naše organizace o podporu zatím u nejvíce dárců. Mezi oslovenými jsou i zcela 
nové zdroje jako např. Nadace Terezy Maxové, Fond pomoci Siemens, MŠMT, Dobročinný fond 
Philipa Morrise apod. 
 

• Rozvoj spolupráce s Katedrou sociální práce 
 
S Katedrou sociální práce intenzivně spolupracujeme již několik let. Využíváme prostory i 

další zázemí Katedry pro realizaci supervizí i intervizí, také výcvik v komunikačních dovednostech 
proběhl v místnostech Katedry. Blízká je také naše spolupráce s Mgr. Pazlarovou, koordinátorkou 
praxí, při oslovování studentů s nabídkou dobrovolnické služby v naší organizaci. 

 
• Průběžné zpracování přednášek na Katedře sociální práce v rámci předmětu Práce s rizikovou 



mládeží 
 

Tyto přednášky jsou vedeny doc. Oldřichem Matouškem a podílí se na nich i pozvání hosté a 
odborníci z praxe. V rámci tohoto projektu jsme se zavázali zpracovat tyto přednášky do formy 
bulletinu a ten vydat v tištěné podobě nejen pro potřeby našich dobrovolníků, ale i širší 
veřejnosti.  
 

 

Propagace 
 

I v tomto roce byly nejsilnějším nástrojem propagace naší organizace webové stránky 
www.lata.cz.  Neustále pracujeme na jejich aktualizaci a snažíme se o to, aby na nich byly 
přehledně a snadno dostupné informace pro současné i budoucí klienty, pro dobrovolníky i pro 
odborníky ze spolupracujících organizací.   

Na rok 2006 je naplánována jejich důkladná obsahová analýza  a také workshop 
s dobrovolníky na téma, co by měly webové stránky obsahovat, aby byly pro dobrovolníky 
pomocníkem a účinným nástrojem komunikace. Na základě těchto dvou aktivit plánujeme dát 
webovým stránkám novou podobu, tak aby lépe odrážely současné potřeby. 

Činnosti organizace byla prezentována na konferenci Rizikové chování dospívajících a jeho 
prevence, kterou pořádalo CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických 
jevů 3.-5.10.2005. V rámci této konference byl vydán i sborník s příspěvky účastníků. 

Na začátek roku 2006 je naplánována i tvorba nových propagačních materiálů v tištěné 
podobě. Kromě standardních propagačních brožurek pro dobrovolníky a spolupracující organizace 
vytvoříme i speciální motivační brožurku pro klienty, která by měla obsahovat kromě základních 
informací o projektu LATA – Dobrovolnická pomoc rizikové mládeži i nabídku atraktivních 
možností, které tento projekt mladým lidem nabízí.  

 

Valná hromada 
Jubilejní 10. valná hromada občanského sdružení LATA proběhla 26.4.2005 v restauraci Na 

tý louce zelený na Praze 4. Tato valná hromada byla spojena i s oslavou 10 let fungování 
organizace a byli na ni pozvání i současní dobrovolníci a dobrovolníci z minulých let. Všichni 
přítomní byli seznámeni se závěrečnou zprávou o činnosti a hospodaření sdružení v roce 2004, 
poté s plány na rok 2005. Následni byl zvolen Výbor sdružení pro další rok. Předsedkyní sdružení 
se opět stala Lenka Pekařová, pověřeným členem Výboru Vlasta Zemánková a třetím členem Kamil 
Vlček.  

Během léta jsme pracovali na změně stanov tak, aby byli v souladu s požadavky MPSV pro 
udělení finanční podpory v rámci Globálního grantu. Úpravy stanov na základě připomínek MV ČR 
si vyžádaly tři mimořádné valné hromady. Mezi orgány sdružení přibyl nový revizní orgán – revizní 
komise. Jejími členy jsou pro rok 2005 Oldřich Matoušek, Magda Loumová a Jana Šoltová.  



 
 
Poděkování 
 

Srdečně děkujeme všem svým pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojili do 
realizace tohoto projekt i další práce ve sdružení. Dále také děkujeme všem svým finančním 
podporovatelům, bez kterých bychom nemohli realizovat naše služby v takovém rozsahu. Velký 
dík patří i všem přátelům sdružení, kteří pro nás znamenají velkou podporu a inspiraci.  
 

  

Za podporu děkujeme: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí 

Městské části Praha 1 

CITCO – finanční trhy, a.s. 

Evropskému sociálnímu fondu 

Nadaci Rozvoje občanské společnosti 

Nadaci Adra 

Fondu drobného dárcovství Českého Telecomu 

Paláci Lucerna 

Divadlu v Dlouhé 

Turistickému serveru CZeCOT. Com 

Frisör KLIER 

 



Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2005 
 
 
1. Název a sídlo účetní jednotky 
LATA – studentské sdružení pro pomoc rizikové mládeži 
Zvolenská 3127/8 
141 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 
      Sdružení LATA pracuje s mladými lidmi staršími 15 let, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání. Jedná se především o klienty s  problémy v rodině 
(nerespektování autority rodičů, výchovné problémy, útěky z domova, specifické problémy 
neúplných rodin), ve škole (záškoláctví, šikana, izolace ve vrstevnickém kolektivu, nerespektování 
autority, nezodpovědný přístup ke vzdělání, nízká motivace k jeho dokončení), v zaměstnání 
(nedostatečné pracovní návyky, špatná orientace na trhu práce, neznalost základních pravidel 
pracovně-právních vztahů, nezodpovědné hospodaření s finančními prostředky), kteří se dopouští 
drobné trestné činnosti především majetkového charakteru a kteří nevhodně tráví volný čas 
(experimentování s návykovými látkami, členství v rizikových skupinách, nedostatek vhodných 
volnočasových aktivit). 

Sdružení je koncipováno jako dobrovolnické, což znamená, že s klienty jsou v kontaktu 
vyškolení dobrovolníci většinou studenti humanitních oborů vyšších odborných a vysokých škol. 
Sdružení poskytuje dobrovolníkům výcvik,odbornou supervizi a možnost dalšího vzdělávání v 
oboru. 

Sdružení aktivně spolupracuje s ostatními organizacemi zabývajícími se výše vymezenou 
cílovou skupinou. 
 
4. Ostatní činnosti účetní jednotky 
Nejsou. 
 
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období 

Výbor sdružení 
• má tři členy (předsedu sdružení, pověřeného člen výboru a 3. člena výboru), kteří jsou 

na základě kandidatury  voleni členy sdružení na valné či mimořádné hromadě na dobu 
jednoho roku 

• je statutárním a výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě 

• výbor řídí činnost sdružení v obdobích mezi zasedáními valné hromady 
• předseda sdružení má právo jednat samostatně jménem sdružení  
• funkční období je jeden rok a členové mohou být voleni opakovaně 
• předseda zastupuje sdružení navenek, zajišťuje hospodaření sdružení, odpovídá za 

správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními prostředky sdružení 
 
Výbor sdružení od 26.4.2005:  
Předsedkyně - Lenka Pekařová  
Pověřený člen výboru - Vlasta Zemánková 



3. člen výboru - Kamil Vlček 
 
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 2005. 
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2005. 
 
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 archivován 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 2005 účetní jednotka uzavřela  7 DPP a 3 DPČ. 
Osobní náklady celkem             Kč 165.675,-- 
     v tom mzdové náklady         Kč 152.747,-- 
              zákon.sociál.poj.          Kč  12.928,-- 
              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 statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků 
v osobách, s nimž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy 
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,  CITCO, Telecomu, 
NROS, nadace Adra a MČ Praha 1 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 je v položce Provozní dotace zahrnuta dotace MPSV ve výši Kč 172.000,-
-. V položce Přijaté příspěvky jsou zahrnuty dary nebo finanční příspěvky MČ Praha 1 ve výši Kč 
20.000,--, CITCO ve výši Kč 25.000,--,  Telecomu ve výši 8.282,--, nadace Adra ve výši Kč 
24.620,-- a NROS ve výši Kč 142.131,--. Tyto přidělené prostředky byly v plné výši vyčerpány, 
tzn., že jejich využití se objevuje v nákladových položkách taktéž v úhrnné výši Kč 392.034,--. 
 
29. Přehled přijatých darů 
MPSV – 172.000,-- 
MČ Praha 1 – 20.000,-- 
CITCO – 25.000,-- 
nadace Adra – 24.620,-- 
Fond drobného dárcovství Českého Telecomu – 8.282,-- 
NROS – 142.131,-- 
Vít Pechanec – 2.000,-- 
 
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 2004 byl po schválení účetní závěrky  
převeden ve formě ztráty 1.700,13 Kč do vlastního jmění účetní jednotky. 
 
33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. předpisy 
Přidělené prostředky MPSV, MČ Praha 1, CITCO, NROS, nadace Adra a Českého 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 15. března 2006 
 
 
sestavil: 
Romana Lafatová 
Mgr. Lenka Pekařová 
 
 
 
                                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                 podpisový záznam statut. orgánu 
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