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Úvodní slovo
Vážení přátelé,

další rok má Lata za sebou a jsem moc ráda, že o něm mohu říct, že byl sice náročný z pohledu finanční 
stability a personálních změn, ale úspěšný, protože jsme ho „přežili“ s hlavou vztyčenou a se všemi 
nabízenými službami, jejichž kvalita zůstává i nadále vysoká.

Náš hlavní projekt „Ve dvou se to lépe táhne“ je v průběhu času obohacován o další a další projekty. V roce 
2010 to byla pilotně např. Posilovna mysli s využitím EEG biofeedbacku. O naše zkušenosti a dovednosti 
projevilo zájem o.s. Mosty, kde jsme měli příležitost Latu a její principy předat dál do světa a podělit se tak 
o mnoha lety prověřené a profesionalizované zkušenosti. 

Po dlouhém období profesní a týmové stability a jistoty v podobě manažerky služby Bc. Kláry Joklové jsme 
plynule přešli do období nových zkušeností, profesních pohledů a nápadů v podobě nového vedení týmu 
služby Mgr. Gabrielou Ryšánkovou. 

V závěru roku jsme vyhráli projekt ROK JINAK s Terezou Hruškovou, která do Laty přinesla nejen své 
znalosti ze světa PR, ale ještě mnohem více v podobě svého entusiasmu pro neziskový sektor a pro 
myšlenku vrstevnické podpory ohrožených mladých lidí. 

Díky Tereze se nám podařilo zahájit realizaci projektu Lata Caffe do čtyř kaváren v Praze, proto Vás 
všechny mohu pozvat na naši „Kávu s lepší chutí“, kterou ucítíte hned po prvním doušku, protože tím 
přispíváte na Lata programy pro ohroženou mládež.

Snažíme se o částečné samofinancování některých našich služeb, proto doufám, že během roku 2011 se 
nám úspěšně podaří odstartovat projekt ROZHLED neboli rozvojové hlídání dětí.

Do dalšího roku přeji Latě stabilitu a rozvoj na všech úrovních -  v profesionálním přístupu k našim klientům 
i v personální a finanční oblasti.

Přeji i Vám všem, aby se rok 2011 vydařil a byl příznivě nakloněn Vašim osobním i profesním snům.

Mgr. Martina Hazuková
Ředitelka o.s. Lata

Markéta je obyčejná 16letá slečna, 
ale neví, co dělat ve svém volném
čase, vztahy doma nejsou ideální, ve 
škole má problémy.
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Predstavení
OBCANSKÉ SDRUZENÍ LATA 

je pražskou neziskovou organizací, kterou před 17 
lety založil se svými studenty Doc. PhDr. Oldřich 
Matoušek, CSc.

Základní myšlenkou našeho stěžejního pro-
jektu Ve dvou se to lépe táhne je, že 
mladý člověk považuje za své „významné druhé“ 
především vrstevníky a autoritu dospělých přijímá 
jen se značnými výhradami.

Rozličnými cestami projekt dospěl do své 
současné podoby, kdy nabízí podporu dětem 
a mladým lidem v situaci, kterou neumí nebo 
nemohou zvládnout vlastními silami, potýkají 
se s obtížemi nejrůznějšího rázu – s vrstevníky, 
v rodině, ve škole, s trávením volného času, 
nejrůznějšími psychickými obtížemi spojenými  
s obdobím dospívání, stavěním se na vlastní 
nohy apod. 

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

NAŠE HODNOTY

• individuální a nedirektivní přístup

• víra v možnost změny prostřednictvím 
vztahu

• zodpovědnost každého za svůj život 
ve vztazích

• solidarita a vzájemnost

• dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků 

NAŠE POSLÁNÍ

Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, 
kdo jej přijímá takového, jaký je.

Mladým lidem pomáháme zvládat jejich 
nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme 
jejich samostatnost.

K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobro-
volníka a další navazující služby pro klienta a 
jeho rodinu.

NAŠE CÍLE

• být součástí fungující sociální sítě pro 
ohrožené děti, mládež a jejich rodiny

• nabízet komplexní služby pro naše klienty, 
členy jejich rodin a rodiny obecně

• šířit myšlenku společenské angažovanosti 
mladých lidí a firem

• šířit model práce sdružení s ohroženou 
mládeží i do jiných regionů

• zajistit stabilitu organizace v oblasti finanční, 
rozvoje a péče o lidské zdroje a PR

• rozšiřovat obecné povědomí o vytváření  
a udržování respektujících a kvalitních 
mezilidských vztahů

Proto často jen tak vysedává na ulici nebo v parku, občas si zapálí a stýká se lidmi z různých partiček.
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Pozn.: stav k 30.5.2011

Lucie Čelikovská
Vít Čelikovský 

supervizoři 
dobrovolníků 

Lidé v Late

Postupem času začíná sklouzávat ke stále rizikovějšímu chování na hranici zákona.
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lektoři doučování

Klienti

Oldřich Matoušek 
odborný garant 

Předsednictvo

Klára Joklová 
místopředsedkyně

Marcela Murgašová
členka

Martina Hazuková 
ředitelka organizace, 

projektová manažerka

Gabriela Ryšánková 
manažerka služby,

vedoucí sociální pracovnice

Michal Kniha 
sociální pracovník 

Radka Pavlovská 
koordinátorka 

doučování

Veronika Dziamová 
poradkyně pro klienty 

a jejich rodiče

Lenka Medalová 
koordinátorka 
dobrovolníků

Dobrovolníci

Lukáš Hejna 
fundraiser

Jiří Kroc 
finanční manažer

Markéta Ježková 
administrativní 

a PR pracovnice

Tereza Hrušková 
PR specialistka projekt Rok jinak 

Vlasta Pechancová
předsedkyně



Projekty v Late

Partu zajímají hlavně peníze, za 
které si mohou koupit něco,…
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VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

Stěžejní kontinuální projekt organizace zaměřený 
na pomoc a podporu sociálně znevýhodněným 
ohroženým dětem a mládeži. 

FUNDRAISINGOVÁ STABILITA

Obsahem projektu byly fundraisingové aktivity 
s cílem finančního zabezpečení hlavní činnosti 
organizace. Projekt byl orientován na získávání 
finančních prostředků z veřejných, neveřejných  
i zahraničních zdrojů

MLADÍ MLADYM 

Projekt byl přípravnou fází k Evropskému roku 
dobrovolnictví. Cílem bylo informovat a vzdělávat 
mladé lidi od 15-26 let o možnostech pomoci 
dětem formou aktivního dobrovolnictví. Na projekt 
navazujeme i v současném roce – Evropském 
roce dobrovolnictví. Projekt Mladí mladým byl 
podpořen Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy.

POSILOVNA MYSLI

Základním obsahem projektu je zavedení 
metody EEG Biofeedback do běžných služeb 
poskytovaných Latou. Projekt přináší jedinečnou 
možnost podpory našich klientů “novou formou  
a z jiného úhlu”. Pomáhá našim klientům se spe-
cifickými problémy typu: poruchy pozornosti, cho-
vání, učení nebo ADHD (porucha hyperaktivity).

V ROCE 2010 BYLY REALIZOVÁNY PROJEKTY:



Jak Lata pomáhá

…co jim pomůže zapomenout na prázdný život. 

KOMPLEXNOST PROJEKTU
Snažíme se o komplexnost projektu – zahrnu-
jeme do něj i práci s rodinou (je-li to relevantní) a 
další projektové aktivity snižující riziko sociálního  
selhání, které mohou klienti Laty bezplatně 
využívat.  

U návazných aktivit se konkrétně jedná o: 
• doučování;
• organizované sportovní večery pro klienty  

a dobrovolníky;
• zájmové kroužky pro klienty;
• poradenství a odborná psychosociální pod-

pora pro klienty;
• psychosociální podpůrné poradenství pro 

rodiče a rodinné příslušníky;
• případové konference - case management;
• biofeedback–určen pro klienty s poruchami 

pozornosti, chování, učení nebo hyper-
aktivitou.

ROZDELENÍ DO PROGRAMU
Rozdělení projektu Ve dvou se to lépe táhne 
do tří programů probíhá od roku 2009. 
V každém programu je využíván specifický způsob 
odborné práce s klientem a dobrovolníkem.

SPOLU PŘES PRÁH – program pro klienty 
vyrůstající v náhradní rodinné péči nebo se  
nacházejí či prošli některou z forem ústavní  
a ochranné výchovy (výchovný ústav, dětský 

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Hlavní náplní projektu Ve dvou se to lépe táhne 
je pravidelný kontakt klienta s vyškoleným a 
meto-dicky vedeným dobrovolníkem (model 
jeden na jednoho) na 2-3h týdně po dobu 
alespoň 6 měsíců. Snahou je navázání kvalitního, 
bezpečného, respektujícího a podpůrného vztahu, 
který naší cílové skupině chybí. 

Projekt přináší každému klientovi možnost vídat 
se s mladým člověkem – naším dobrovolníkem, 
se kterým pravidelně tráví čas, společně podnikají 
aktivity podporující jeho rozvoj a začlenění do 
společnosti, sdílí spolu problémy a hledají jejich 
možná řešení. Schůzky jsou pro klienta pravidelné 
- konkrétní náplň záleží na dohodě dvojice. Dvo-
jice sportují, podnikají výlety a procházky po Praze 
i okolí, navštěvují kulturní akce apod.

Metodicky zde výrazně pomáhá klíčový sociální 
pracovník, jenž pravidelně s klientem jeho za-
pojení do projektu hodnotí a plánuje, v jejich 
rozhovorech má klient vždy možnost otevřeně 
vyjadřovat své názory a postoje.

Rok 2010 byl ve znamení mírně rostoucího zájmu 
klientů, jejich rodin, spolupracujících organizací  
i dobrovolníků. Díky tomu se nám dařilo navázat 
spolupráci klienta a dobrovolníka v poměrně krát-
kém časovém horizontu od vstupu do organizace. 

domov apod.). Klientům nabízíme budování  
vztahu s dobrovolníkem mimo ústavní zdi a 
prostor k přebírání zodpovědnosti a pobízíme ho  
k aktivnímu trávení volného času.

SPOLU O KUS DÁL –  program pro klienty 
ohrožené vyloučením z vrstevnických skupin, 
šikanou, obtížnou situací či konflikty jejich rodin, 
klientům s psychickými obtížemi. Snažíme se jim 
nabídnout alespoň malý posun v jejich situaci 
nebo vnímání jejich role v ní.

SPOLU JINAK – program pro klienty 
s rizikovým chováním, kteří experimen-
tují s alkoholem či drogami, nevhodně 
tráví svůj volný čas. Klientům nabízíme 
zejména jiné trávení volného času  
a pevný vztah jako alternativu k jejich dosavadní 
situaci. Poskytujeme jim zpětnou vazbu na jejich 
chování a snažíme se o zvyšování schopnosti 
sebereflexe.

PRÁCE S RODINOU
Celistvost programu zahrnuje rovněž spolupráci  
s rodiči našich klientů. Snažíme se s nimi ko-
munikovat o zapojení jejich dítěte do programu 
tak, aby dobře rozuměli jeho podstatě, 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.

Počet klientů: 96 (59 je jich v projektu nadále)

Úspěšnost projektu: 81 % - procento klientů, kteří 
absolvovali program minimálně doporučených 
6 měsíců

Zapojeni déle než rok: 14 klientů

Počet schůzek sociálních pracovníků 
s klienty v roce 2010: 180

Průměrný věk klienta: 16 let

Do 15 let: 27 klientů

15-18 let: 57 klientů

Nad 18: 12 klientů
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Kdo Late pomáhá

Markéta je ráda, že není sama, ale v duchu si říká: „Chci to takhle?“

DOBROVOLNÍCI
Plnit poslání Laty nám nejvíce pomáhají dobro-
volníci – mladí lidé, kteří se rozhodli věnovat 
svůj čas a energii podobně starým lidem. Našim 
dobrovolníkům nabízíme takovou míru péče  
a podpory, abychom je co možná nejvíce 
motivovali do další práce. Každoročně pro ně 
připravujeme formální i neformální akce.

Cesta dobrovolníka začíná úvodním víken-
dovým výcvikem, kterému předchází individuální 
rozhovor. Dobrovolník se účastní pravidelných 
měsíčních supervizí/intervizí, kde reflektuje ve 
skupině svůj vztah s klientem. Dále prochází 
pravidelnými motivačními rozhovory, v nich má 
možnost ohlédnout se za svým působením v Latě. 

V průběhu zapojení má každý dobrovolník 
možnost využít dalšího vzdělávání. V roce 2010 
proběhlo celkem 9 kurzů ve 14ti bězích, např. 
Specifika práce s klienty s poruchami chování, 
Efektivní komunikace s klientem, Profesní růst do-
brovolníka apod.. Dobrovolníci se mohli zúčastnit 
volejbalového turnaje, víkendového pobytu ve 
Špindlerově Mlýně, putování po rakouských Al-
pách a každoročně rok zakončila vánoční besídka.

Počet dobrovolníků: 121 (80 pokračuje)

Počet schůzek: 726

Doba schůzek dobrovolníků s klienty: 1739 hod

PRIMÁRNÍ ORGANIZACE
Lata s registrovanou sociální službou (sociálně 
aktivizační služba) je v systému služeb službou 
doplňkovou. Součástí naší práce je pravidelná 
spolupráce s primárními organizacemi (or-
ganizace doporučující klienta do Laty), kterou 
považujeme za klíčovou.  Vnímáme důležitost 
multidisciplinární spolupráce ve vztahu ke 
klientovi. 

Nad případy spolupracujeme s institucemi  
a organizacemi, jakými jsou oddělení sociálně 
právní ochrany dětí mnoha pražských 
městských částí, azylové domy, školská  
a zdravotnická zařízení, školy, psychologové 
či psychiatři. Nejužší spolupráce probíhá  
s OSPOD Prahy 1, 3, 8, 12, 13, 14, SVP Modřany, 
SVP Klíčov, Dům tří přání, Dětský domov Kláno-
vice, Dětský domov Radost, o.s. DOM, STŘEP, 
Středisko náhradní rodinné péče. 

Ústavní a vých. péče (DÚ, VÚ, DD, Klokánek): 20

Pobytové služby (azylové, domy na půl cesty): 16

Spolupracující NNO prac. s dětmi a rodinami: 13

Pedagogicko- psychologická péče: 10

OSPOD (soc. pr., kurátor pro mládež...): 19

Bez doporučení (vlastní iniciativa klienta či ro-
diny): 18

OTEVRENÁ SKUPINA NNO  
V rámci projektu se věnujeme rovněž rozvoji 
systémovosti péče a práce s ohroženými dětmi  
a mládeží. Sledujeme a aktivně se zapojujeme do 
diskuzí a metodických změn v oblasti ohrožených 
dětí, sanace rodiny, ústavní výchovy, náhradní 
výchovy, následné péče, rizikové mládeže, pre-
ventivních programů. 

V roce 2010 se nadále pravidelně setkávala 
Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými 
dětmi, jejímž jsme společně s o.p.s. Rozmarýna a 
o.s. Letní dům zakládajícím členem. Otevřená 
skupina NNO neformálně sdružuje pražské ne-
ziskové organizace pracující s ohroženými dětmi 
a mladými lidmi. V roce 2010 proběhlo 5 setkání. 
Lata se také účastnila podskupiny Následné 
péče, kde se setkávaly organizace, které posky-
tují klientům podporu před nebo po odchodu  
z náhradní výchovné péče. Několika setkání byli 
účastni také zástupci MPSV.

ROZŠÍRENÍ PROJEKTU NA SEVER CECH
Jsme rádi, že můžeme předat své zkušenosti 
o.s. Mosty, které pomáhá podobnou for-
mou v severočeském městě Most. Jejím 
představitelům byl poskytnut projekt Lata - Ve 
dvou se to lépe táhne provázený zaškolením 
v metodikách a školením pro nové dobrovolníky. 
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Príbeh dobrovolníka

Vrátíme se na začátek příběhu a znovu najdeme Markétu v parku, je však zapojená v programu Laty - Spolu jinak.

O Latě jsem slyšela poprvé, když přímo v naší 
třídě probíhal nábor dobrovolníků. 

Intuice mi napověděla, že by pro mě mohlo být 
zajímavé a třeba i přínosné si roli dobrovol-
níka vyzkoušet. Dodnes jsem za tuto zkušenost 
neuvěřitelně vděčná! 

Stejná intuice mi později pomohla s výběrem 
mého klienta. Při pročítání dotazníků od klientů 
jsem narazila na jeden, po jehož přečtení jsem 
byla přesvědčená, že bychom mohli vzájemně 
dobře „fungovat“ a rozumět si. Už od začátku 
jsem byla projektem nesmírně zaujata, i když jsem  
v sobě musela překonávat vnitřní pochybovačné 
hlásky, které mi neustále opakovaly, že tohle není 
pro mě a že nebudu dost dobrá. Já jsem se ale 
pevně rozhodla a pustila se do toho. 

Čekala mě první schůzka s klientem. Nikdo nebyl 
ustrašenější a nejistější než já. Hlídala jsem si 
pomalu každé slovo, které řeknu. Sebevědomí 
na nule. Dnes s odstupem několika let mi připadá 
až neuvěřitelné, že z té první nejisté schůzky se 
postupem času vyvinul tak krásný a vzájemně 
uvolněný vztah. Tři roky, v průběhu nichž jsme se 
já a Honza kromě prázdnin scházeli téměř každý 
týden, utekly jako voda. 
Spolu jsme objevovali možnosti volných odpolední 
v Praze. Nebýt Honzy, asi bych se nepodívala do 
muzea miniatur, do poštovního muzea, nezašla   
bych si jen tak do zrcadlového bludiště na Petřín. 

Trávili jsme čas různě. Jednou jsme šli do bazénu, 
podruhé do cirkusu, objevili jsme tolik míst, kam 
zajít a strávit čas za přijatelnou cenu, na tolik věcí, 
jsem se mohla podívat novýma očima, očima o-
kouzleného dítěte… a každý zážitek potom ještě 
dlouho probírat a radovat se z něj. 

Učila jsem se hledat nové možnosti, hledat 
zážitky, vymýšlet program. Učila jsem se i program 
nevymýšlet, nepřipravovat si na každou schůzku 
něco nového a úžasného, prostě jen se těšit ze 
společně stráveného času a z obyčejných věcí, 
jako je posezení nad dobrým kafem nebo čajem. 
Učila jsem se, že nemusím být tím, kdo má vždy  
v rukávu spolehlivé řešení nebo účinnou radu. 
Učila jsem se naslouchat a sdílet, nepomáhat 
za každou cenu. Učila jsem se říkat nepříjemné 
věci, říkat, co se mi nelíbí, respektovat druhého 
i s věcmi, které mi na něm vadí, nestydět se za 
druhého. Učila jsem se bojovat za svá práva a své 
místo ve vztahu, který se měl stát rovnoprávným - 
tohle je můj prostor a tohle tvůj! Pouhé ustupování 
potřebám klienta tu není na místě.

Neustále jsem s něčím bojovala. S časem, s 
nechutí, sama se sebou. Byla to dlouhá cesta. 
Ne vždycky byla lehká - dnes bych spoustu 
věcí udělala jinak - ale nebýt jí, asi bych dnes 
byla sama se sebou mnohem méně spoko-
jená. Neuměla bych se nejspíš zamýšlet nad 
některými věcmi i z jiných, méně konvenčních 
pohledů. Asi bych spoustu věcí neuměla vyřešit 

s takovou lehkostí, s jakou je řeším dnes. Dost 
pravděpodobně bych tolik nepoznala Prahu a 
tu širokou pa-letu možností, jak tu trávit volný 
čas. Asi bych nepoznala mnoho bezvadných lidí 
kolem Laty, dobrovolníků i pracovníků, kteří jsou 
mi inspirací dodnes. Nepoznala bych samu sebe 
tak do hloubky. 

A dost jistě bych nepoznala jednoho báječného 
člověka, kterého dodnes vždycky ráda uvidím  
a kterého mám ráda takového, jaký je! Stejně jako 
on má rád mě, takovou, jaká jsem. A to všechno 
je k nezaplacení!

Dobrovolnice Káťa J.
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NÁROCNY ALE ÚSPEŠNY...
I tak bych popsal rok 2010, který začal ekono-
mickou krizí doléhající na bedra všech spjatých  
s Latou. Nemyslím tím celosvětovou recesi, ale 
finanční krizi, kterou jsme zažili počátkem roku 
my. Díky loajalitě týmu, usilovné práci i pochopení 
některých donorů se nakonec podařilo rok 2010 
přežít bez omezení fungování nebo snížení kvality 
poskytovaných služeb. 

Tvrdá realita semkla tým a my všichni jsme si 
postupně v průběhu roku oddechli s vědomím, že 
projekty Laty budou pomáhat i nadále. Krize nás 
nejen stmelila, ale vyburcovala k realizaci mno-
hých novinek v oblasti PR a fundraisingu. Věřím 
tak, že i toto zlé bylo pro něco dobré.

MYŠLENKY A NÁPADY
Už v roce 2010 se začaly rodit myšlenky 
nových fundraisingových a PR aktivit, díky 
kterým bychom byli schopni lépe oslovit 
veřejnost, představit naši činnost  a nabíd-
nout spolupráci. S reflexí uplynulého roku se 
Lata rozhodla: být více vidět, spolupracovat  
a propojovat neziskovou se státní sférou, být 
nadále pro-aktivním subjektem, lákavou for-
mou nabídnout možnosti spolupráce firmám  
a jednotlivcům a být schopni kofinancovat činnost 
z vlastních zdrojů.

LATA CAFFÉ
Myšlenka na projekt kávy s lepší chutí vznikla 
v roce 2010, v současnosti probíhá již ve  
4 pražských kavárnách. Realizátorem je Tereza 
Hrušková, která v Latě pracuje v rámci projektu 
ROK JINAK a pod jejímž vedením projekt nadále 
vzkvétá. 

ROZHLED
Projekt RozHleD aneb Rozvojové Hlídání Dětí je 
jedním z plánů na samofinancování organizace 
prostřednictvím využití našeho know-how se 
zaměřením na jinou cílovou skupinu. Nápad na 
obdobný projekt není v Latě novinkou, ale pilotní 
realizace a ověření proběhne až v roce 2011. 

LATA NEWS
Chceme být transparentní, chceme být vidět  
a chceme, abyste měli jednoduchou možnost se  
o nás dozvědět více. Za tímto účelem vznikl 
koncept elektronického newsletteru, který od roku 
2011 distribuujeme všem přátelům, partnerům  
a spolupracujícím subjektům.

KROK JINAM
Je novinkou v oblasti spolupráce s firemním sek-
torem, kterou se podařilo zavést do běžné praxe 
až v průběhu června roku 2011. Přináší firmám 
možnost podpory klientů v rámci tzv. adopce na 
blízko – pomoci konkrétnímu klientovi a současně 
spolupráci s Latou v propagaci firmy jako donátora.

Lukáš Hejna, fundraiser

Se svojí kamarádkou - dobrovolnicí Janou se jednou týdně scházejí a společně vymýšlejí, co dělat.
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Okem a slovem fundraisera



Co se deje v Late
ROK JINAK
Na podzim 2010 jsme se zapojili do třetího ročníku 
grantového programu Rok Jinak Nadace 
Vodafone ve spolupráci s Terezou Hruškovou, 
toho času působící na pozici Account Director  
v public relations agentuře PR.Konektor. 

Se svým projektem, ve kterém chtěla pomoci 
Latě se více zviditelnit, získala podporu veřejnosti  
a dostala „divokou kartu.“ Zařadila se tak po bok 
pěti porotou zvolených uchazečů, kteří dostali 
možnost realizovat svůj projekt v roce 2011. Pro 
rok 2011 u nás Tereza působí jako PR specialistka 
a její práce je pro nás velmi přínosná.

LATA CAFFÉ
Nový fundraisingový a PR projekt si vzal za 
cíl rozšířit povědomí o existenci a činnosti 
občanského sdružení Lata mezi laickou veřejností 
a zároveň vytvořit vedlejší zdroj prostředků pro 
financování jeho fungování. 

Projekt se opírá o spolupráci s pražskými kavár-
nami/restauracemi a rozšíření jejich sortimentu 
o Lata Caffé, „kávu s lepší chutí, která pomáhá“. 
Lata Caffé (káva latté) je o pár korun dražší než 
klasická káva (cca o 5 -10 Kč), její koupí však 
zákazník přispívá tímto peněžním rozdílem na 
činnost o.s. Lata, tedy na pomoc ohroženým 
dětem a mládeži. 

Účelem projektu je nenásilnou formou oslovit 
zákazníka, navrhnout mu možnost, jak jednoduše 
pomoci a rovněž ho informovat o Latě a její 
činnosti, přiblížit mu příběhy klientů a nabídnout 
mu další možnosti spolupráce. 

KDE BYLA LATA VIDET
Po celý rok 2010 jsme se snažili, aby se o Latě  
a její činnosti dozvídali lidé i z široké veřejnosti. 

Velmi jsme přivítali možnost stát se partnerem 
halové fotbalové ligy firemních týmů GOLDEN 
TOUR 2010 – každoročně se účastní kolem 90 
týmů. Využili jsme příležitost prezentovat Latu na 
GALAVEČERU nejlepších sportovců Plzeňského 
kraje. Opravdu důležitou a prestižní akcí pro nás 
byl KONCERT K 15. VÝROČÍ založení Laty, 
který se konal v březnu v klubu Retro. 

Nemohli jsme se nezúčastnit celostátního vele-
trhu neziskovek NGO MARKET v dubnu 
v Národní technické knihovně v Praze 6. Lata 
se zde prezentovala ve svém stánku. Během 
celého roku jsme byli přítomni na podobných, 
ale menších akcích, které pořádaly jednotlivé 
pražské městské části. Měli jsme možnost 
účastnit se největší celostátní KONFERENCE 
O DOBROVOLNICTVÍ v Kroměříži. Zúčast-
nili jsme se několika seminářů, např.: Využití 
případových konferencí na Středočeském 
kraji; Povídej, nasloucháme Ti. V červnu jsme se 
podíleli na organizaci festivalu VŠEHODĚNÍ 
V PODVINNÍ. 

Začali jsme se prezentovat i pomocí klipů, které 
poutavě znázorňují příběhy tří typů našich klientů. 
KLIPY bylo možné shlédnout v kinech BIO OKO, 
Lucerna a v několika televizích městských částí.

Jednou se kouknou po obchodech, jindy si povídají nebo jdou za kulturou.
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Finance v Late 
ROZVAHA
v tisících Kč

AKTIVA PASIVA 

Poskytnuté provozní zálohy -48 Vlastní jmění -4

Pokladna 45 Výsledek hospodaření 171

Bankovní účty 1 271 Závazky 33

Příjmy příštích období 59 Přechodné položky 1 127

CELKEM 1 327 CELKEM 1 327

VYSLEDOVKA
v tisících Kč

VÝNOSY NÁKLADY 
 

Poskytnuté služby 54 Nákupy materiálu 126

Ostatní výnosy 1 Nákupy služeb 611

Přijaté příspěvky 279 Osobní náklady 1 545

Provozní dotace 2 121 Ostatní 3

CELKEM 2 455 CELKEM 2 285

Pozn.: Celková finanční závěrka je přílohou výroční zprávy, rovněž je zveřejněna na www.lata.cz.

            
 
 VÝNOSY DLE ZDROJE   
NÁKLADY DLE TYPU

Společnými zážitky se holky sblížily, 
Markéta se přestala nudit a začala se 
těšit na každé setkání s Janou.
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Tržby z prodeje služeb 53 565
Úroky 402
Jiné ostatní výnosy 203
Účastnické příspěvky 34 200
Dary 241 033
Přijaté členské příspěvky 4 200
Magistrát hlavního města Prahy - odbor sociálních služeb 173 600
Magistrát hlavního města Prahy - odbor prevence kriminality 100 000
Magistrát hlavního města Prahy - odbor rodiny 100 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb 500 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor rodiny 335 860
Ministerstvo vnitra 142 000
Ministerstvo školství, mládeže a TV 39 000
Městská část Praha 1 200 000
Městská část Praha 8 40 000
Městská část Praha 12 10 000
Městská část Praha 13 10 000
Městská část Praha 14 15 000
Nadace Terezy Maxové dětem 295 080
Nadace člověk člověku 160 800
Nadace táta a máma - zdroje budou čerpány v roce 2011 221 238

Markéta se vedle Jany stává samostatnější, sebevědomější, zlepšuje se ve škole, společně řeší problémy.

NÁKLADY DLE TYPU

Mzdové náklady 1 539 668
Nájem prostor a energie 223 746
Účetní a ekonomické služby 98 900
Spotřební materiál a drobný majetek 96 690
Komunikační služby 75 954
Propagace 65 665
Cestovné 37 677
Supervize a odborná literatura 32 870
Pojištění dobrovolníků 23 292
Ostatní služby 90 540



Dekujeme
Pokaždé na konci roku, kdy většina lidí bilancuje, i v Latě se ohlédneme zpět a zamyslíme se nad tím, kdo 
a jak nám pomáhal. Bez pomoci jiných by Lata nemohla fungovat. 

Pomoc se nám dostává v různých formách, existenci Laty zajišťují státní zdroje, nedílnou součástí finan-
cování jsou nadace a firemní dárci, v neposlední řadě se nám dostává podpory od individuálních dárců. 

Ale finance nejsou jedinou podmínkou činnosti Laty, Lata by nemohla pomáhat bez dobrovolníků, kteří 
nám věnují svůj čas, energii a nadšení.

Za rok v Latě udělala Markéta velký krok vpřed.

VÁZÍME SI POMOCI
dobrovolníků, partnerských a spolupracujících 
organizací, donorů, podporovatelů, individuálních  
a firemních dárců. 

ZA ROK 2010 DEKUJEME

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Minis-
terstvu vnitra, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Magistrátu hl. m. Prahy, Městské 
části Praha 1, Městské části Praha 8, Městské 
části Praha 12, Městské části Praha 13, Městské 
části Praha 14, Nadaci Terezy Maxové dětem, 
Nadaci táta a máma, Nadaci člověk člověku, 
Nadaci  Charty 77 - Kontu Bariéry, Nadaci Vo-
dafone, společnostem: Siemens s.r.o. – Fond 
Pomoci, KPMG s.r.o., I.S.C.Sports s.r.o., ČOK 
CZ, VZP a.s., WAG minerální paliva a.s., DAP. 
a.s.; turistickému portálu ČR CZeCOT.com, 
zaměstnancům TRAVEL FREE s.r.o., Creovision 
s.r.o., kinu Lucerna, Biu Oko, kinu Aero, Divadlu  
v Dlouhé, Pražským věžím - ABL FM Serv-
ices a.s., Aquadreamu Barrandov, Pavlu Šeberovi, 
Matěji Švrčkovi, Marcele a Martinu Murgašovi, 
Jitce Johanedisové, Vendule Kohoutkové, Vítu 
Pechancovi a všem příznivcům Laty.
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Kontakty
Občanské sdružení Lata
Telefon: 234 621 361, 775 621 361
E-mail: info@lata.cz
Web: www.lata.cz
www.facebook.com/lata94

Bankovní spojení: 1930338379/0800
IČ: 60447800

Sídlo sdružení: 
Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47

Založení sdružení bylo potvrzeno Ministerstvem 
vnitra 16.6.1994.

Činnost sdružení je registrována jako sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi od 
17.10. 2007.

Akreditace dobrovolnické služby byla Minister-
stvem vnitra obnovena 16.12.2008. 

Týden pro neziskovky na Praze 5 Lata koutek ve Friends Coffee House

lata       Výroční zpráva 2010 - 15 -

Laťáci



   PODPOŘTE NÁS...
                                                               ...stačí poslat SMS ve tvaru
 

   Cena jednorázové DMS je 30 Kč, o.s. - Lata obdrží 27 Kč.
   Cena roční DMS je 30 Kč měsíčně, o.s. - Lata obdrží 27 Kč měsíčně.

   Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

DMS LATA

na číslo: 87 777

Občanské sdružení Lata - Programy pro ohroženou mládež - Výroční zpráva 2010
design Jarka Jones

DMS ROK LATA

na číslo: 87 777


