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

Občanské sdružení Lata je pražskou neziskovou organizací, jejíž stěžejní pro-
jekt „Ve dvou se to lépe táhne“ rozličnými cestami 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 
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 do-
brovolníka 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

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

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

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

Our values

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

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

Our mission

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

Our aims

• to be part of social care network for children, youth at risk and their 
families

• provide complete services for our clients, their family members and 
families in general

• spread the idea of community involvement of young people and compa-
nies

• spread our methods for working with youth at risk to another regions
• provide financial stability for our organization, develop care for human 

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

quality interpersonal relationships 

Introduction of Lata



Úvodní slovo
Vážení přátelé,

rok 2011 byl pro Latu rokem úspěšným se stabil-
ním týmem a vyrovnaným financováním, což jsou 
dva základní předpoklady k tomu, aby Lata mohla 
dobře fungovat a podpořit tak více než sto klientů.

V tomto roce s námi v rámci Roku jinak Nadace 
Vodafone pracovala Tereza Hrušková, které 
vděčíme za skvělou propagaci Laty v mediích a 
rozšíření Lata Caffé do čtyř pražských kaváren. 

O Latě jste tak mohli slyšet v rádiu, v televizi nebo 
číst v novinách a časopisech, případně si objed-
nat a vychutnat Lata Caffé – neboli „kávu s lepší 
chutí“. Před vánoci jsme díky mnoha známým  
osobnostem pořádali prodejní výstavu hrnků na 
podporu našeho projektu Ve dvou se to lépe 
táhne.
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Věřím, že i rok 2012 bude minimálně takto 
úspěšný a že se nám podaří Latu rozšířit do 
českých regionů. Čeká nás i spolupráce a profesní 
podpora sociálních pracovníků v Gruzii a rozšíření 
práce s rodinou našich klientů ve spolupráci  
s Orgány sociálně právní ochrany dětí. 

S narůstajícím počtem klientů a stále větší pop-
távkou po našich službách budeme v roce 2012 
usilovat o navýšení personální kapacity.

Pevně věřím, že se nám tyto plány podaří  
zrealizovat, a Lata se tak posune opět o profesní  
a regionální krok vpřed.

Děkujeme Vám všem za podporu a přízeň.

Mgr. Martina Hazuková
Ředitelka Lata, o.s.

Osmnáctiletý Marek opouští ústavní výchovu. 
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Veronika Dziamová 
poradkyně pro klienty 

a jejich rodiče

Lidé v Late
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Klienti

Lucie Čelikovská
Vít Čelikovský 

supervizoři 
dobrovolníků 

Oldřich Matoušek 
odborný garant 

Martina Hazuková 
ředitelka organizace, 

projektová manažerka

Gabriela Ryšánková 
vedoucí sociální pracovnice, 

manažerka služby

Radka Pavlovská 
sociální pracovnice,

koordinátorka 
doučování

Lenka Medalová 
koordinátorka 
dobrovolníků

Dobrovolníci

Lukáš Hejna 
fundraiser

Jiří Kroc 
finanční manažer

Markéta Ježková 
administrativní 

a PR pracovnice

Předsednictvo

Vlasta Pechancová
předsedkyně

Marcela Murgašová
členka

Tereza Hrušková 
členka (do 31.7.2011 

PR specialistka) 

Klára Joklová
místopředsedkyně

Jana Rejžková
fundraiserka 
(od 1.3.2012)

lektoři doučování
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Projekty v Late

- 6 -

Ve dvou se to lépe táhne

Stěžejní kontinuální projekt organizace zaměřený 
na pomoc a podporu sociálně znevýhodněným 
ohroženým dětem a mládeži. S ohledem na typ 
klientů je projekt rozdělen do tří podprojektů:

Spolu přes práh – program určený klientům, 
kteří se nacházejí nebo prošli některou z forem 
ústavní či ochranné výchovy, nebo vyrůstají  
v náhradní rodinné péči.
Spolu o kus dál - program pro klienty ohrožo-
vané vyloučením z vrstevnických skupin, šikanou, 
konflikty s rodinou, její obtížnou situací či pro 
klienty s psychickými obtížemi.
Spolu jinak -  program pro klienty, kteří experi-
mentují s alkoholem či drogami, kteří nevhodně 
tráví svůj volný čas a jejichž chování je rizikové.

Fundraisingová stabilita II

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

Mladí mladym II

Projekt, který proběhl v rámci Evropského roku 
dobrovolnictví, se zaměřil na dobrovolnickou část 
projektu Ve dvou se to lépe táhne. Jeho cílem 
bylo nejen informovat a vzdělávat mladé lidi od 
15 do 26 let o možnostech pomoci dětem formou 
aktivního dobrovolnictví v rámci Lata o.s., ale i  
rozvíjet dobrovolnictví obecně. V rámci projektu 
se uskutečnily celoroční přednášky na školách a  
intervizní skupina koordinátorů dobrovolníků, 
které byly v závěru roku doplněny o koncert na 
podporu dobrovolnictví s názvem „I ty můžeš být 
dobrovolníkem!“ Projekt podpořilo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pomáháme skrze sebe

V rámci projektu proběhl dvoudenní psychoso-
ciální výcvik pro 20 mladých lidí - dobrovolníků 
o.s. Lata, kteří jsou aktivně zapojeni do programu 
Ve dvou se to lépe táhne. Během výcviku měli do-
brovolníci možnost posílit své dovednosti při přímé 
práci s klienty, zejména skrze sebe-rozvojové ak-
tivity. Projekt podpořila Nadace Vodafone Česká 
republika.

V ROCE 2011 BYLY REALIZOVÁNY PROJEKTY:

Posilovna mysli

Základním obsahem projektu je zavedení me-
tody 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). 
Efektem je zlepšení sebeovládání, posílení vůle, 
zklidnění chování a zlepšení psychosociálního 
fungování jedince narušeného v důsledku stresu. 
Projekt podpořil Fond pomoci Siemens.

Několik nocí stráví na ubytovně, ale peníze ubývají.

lata       Výroční zpráva 2011



        
       

      
     

     
    

    
   

   
   

   
    

     
      

       
         

           N
ejjednodušším řešením pro Marka je začíst krást… 

Práce s rodinou

Celistvost programu zahrnuje rovněž spolupráci 
s rodiči našich klientů. Snažíme se s nimi komu-
nikovat 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. 

Počet klientů: 116
Úspěšnost projektu: 70 % - procento klientů, kteří absol-
vovali program minimálně doporučených 6 měsíců
Zapojeni déle než rok: 50 klientů
Počet schůzek sociálních pracovníků s klienty: 292
Průměrný věk klienta: 17 let
Do 15 let: 19
15-18 let: 74
Nad 18 let: 23

Komu pomáháme?
• poradenství a odborná psychosociální pod-

pora pro klienty
• psychosociální poradenství pro rodinu
• případové konference 
• EEG biofeedback

Zhodnocení projektu

V důsledku změn v metodikách práce s klienty vzrostl 
počet hodin přímé práce s klientem. Probíhal pilotní 
projekt Posilovna mysli, v rámci kterého byl našim 
klientům zdarma poskytován EEG Biofeedback. 
Potěšující je i fakt, že se nám dařilo klienty za-
pojit do spolupráce s dobrovolníkem v krátkém 
časovém intervalu od úvodního rozhovoru.

Během roku 2011 oslovila, i díky aktivnímu PR, 
nabídka projektu Ve dvou se to lépe táhne pro 
Latu nový typ klientů – zejména dívky starší 24 let, 
které se potýkaly s problémy s osamostatňováním 
se od rodiny, se vztahy, se zaměstnáním,  
s trávením volného času. 

Rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolnictví, 
během kterého jsme na školách představovali 
nejen činnost Laty, ale také dobrovolnictví jako 
takové a jeho význam. Distribuovali jsme námi 
vytvořený Katalog dobrovolnických příležitostí 
v Praze. Dále jsme v listopadu pořádali koncert na 
podporu dobrovolnictví s názvem „Dobro 4 You“. 
Stali jsme se členy tematických pracovních skupin.

Ve dvou se to lépe táhne

Základní projekt Ve dvou se to lépe táhne 
je založen na pravidelném individuálním set-
kávání klienta a dobrovolníka, sociálním pra-
covníkem vyškoleného, metodicky vedeného, na 
2-3h týdně po dobu nejméně 6 měsíců. Cílem je 
navázání kvalitního, bezpečného, respektujícího 
a podpůrného vztahu, který našim klientům 
často chybí. Projekt přináší každému našemu 
klientovi možnost vídat se s mladým člověkem 
– naším dobrovolníkem, se kterým pravidelně 
tráví jedno odpoledne v týdnu. Podnikají společně 
aktivity podporující klientův rozvoj a začlenění do 
společnosti, sdílí spolu problémy a hledají jejich 
řešení, pokud je to možné. Společné trávení času 
není zaměřováno jen na prožití příjemných chvil 
(sportování, podnikání výletů, návštěvy kulturních 
akcí,…), ale klient se může mnohé naučit přímo  
v praktické rovině, např.  jak si najít brigádu, jak si 
strukturovat čas, jak si vyřídit povinnosti na úřadě atp.

Komplexnost projektu

V souladu s komplexností projektu je využívána 
práce s celou rodinou (je-li to relevantní) a další 
projektové aktivity snižující riziko sociálního sel-
hání, které lze bezplatně využívat: 
• doučování
• zájmové kroužky pro klienty
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Kdo nám pomáhá pomáhat?
Dobrovolníci

Projekt Ve dvou se to lépe táhne by nebyl 
možný bez práce našich dobrovolníků. Dobrovol-
ník (ve věku 18-30 let) je po celou dobu svého za-
pojení v Latě metodicky veden a motivován k práci  
s klientem. 

Každý dobrovolník absolvuje při vstupu do pro-
jektu úvodní motivační rozhovor, v němž je  
zjišťována jeho motivace a předpoklady pro zapo-
jení, pak následuje úvodní víkendový výcvik (16h). 
Dobrovolník se účastní pravidelných měsíčních 
supervizí/intervizí, které mu umožňují reflektovat 
ve skupině svůj vztah s klientem. Dále prochází 
pravidelnými motivačními rozhovory, v nichž má 
možnost ohlédnout se za svým působením v Latě. 

V průběhu zapojení má každý dobrovolník 
možnost využít dalšího vzdělávání. V roce 2011 
proběhly celkem 3 kurzy v 6ti bězích – Práce 
s klientem, Práce s klientem pro pokročilé, 
Jak získat finanční prostředky při realiza-
ci veřejně prospěšného projektu. Dále byl 
pro dobrovolníky připraven víkendový Psycho-
sociální výcvik. Dobrovolníci se mohli zúčastnit 
víkendu na Benecku, putování po rakouských Al-
pách, slavnostního předprázdninového setkání a 
každoročně rok zakončila vánoční besídka.

Ústavní a vých. péče (DÚ, VÚ, DD, ...): 21
Pobytové služby (azylové, domy na půl cesty...): 18
Spolupracující NNO prac. s dětmi a rodinami: 17
Pedagogicko- psychologická péče: 9
OSPOD (soc. pr., kurátor pro mládež...): 29
Bez doporučení (vlastní iniciativa klienta či rodiny): 26

Otevrená skupina NNO  

Pro organizaci znamenal rok 2011 pokračování  
v trendu rozvoje systémovosti práce s ohroženými 
dětmi a mládeží. Nadále se pravidelně setkávala 
Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými 
dětmi, jejímž jsme zakládajícím členem. Otevřená 
skupina NNO neformálně sdružuje pražské ne-
ziskové organizace pracující s ohroženými dětmi 
a mladými lidmi. 

Intervizní skupina

Na konci roku 2010 Lata společně s organizace-
mi Máme otevřeno, o.s. a Pohoda, o.s. založila 
Otevřenou skupinu koordinátorů dobrovolníků (je 
zapojeno 12 organizací). Cílem je sdílení „know 
how“ a metodického zakotvení dobrovolnictví  
v různých typech služeb, vzájemné informování 
o činnosti v oblasti dobrovolnictví. V roce 2011 
proběhla 2 setkání, další jsou plánována na rok 
2012.
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Marek nemá nikoho, neví jak dál, alkohol pomůže na chvíli zapomenout…
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Dobrovolnická část projektu je akreditována 
jako dobrovolnická služba u MV ČR (16.12.2008).

Počet dobrovolníků: 118
Počet schůzek dobrovolníci s klienty: 1145
Doba schůzek dobrovolníci s klienty: 2758 hod

Spolupracující organizace

Lata s registrovanou sociální službou (sociálně 
aktivizační služby pro rodinu s dětmi) je v systému 
služeb službou doplňkovou. Součástí naší práce 
je pravidelná spolupráce s primárními organiza-
cemi (organizace doporučující klienta do Laty), 
kterou považujeme za klíčovou i v souvislosti  
s důležitostí multidisciplinární spolupráce ve vztahu 
ke klientovi. 

V roce 2011 jsme spolupracovali zejména s OS-
POD Prahy 1, 2, 3, 4, 8, Dětským domovem se 
školou Jana Masaryka, Střediskem výchovné 
péče Modřany, Střediskem výchovné péče Klíčov, 
občanským sdružením Dům tří přání, Dětským do-
movem Klánovice, občanským sdružením STŘEP, 
Střediskem náhradní rodinné péče, obecně 
prospěšnou společností Nová škola. 



Príbeh Petry
Petru v roce 2009 přivedla do Laty maminka, která 
měla obavy z jejích kamarádů a případných špatných 
vlivů, které by na ni mohli mít. Problémy s chováním 
již dříve vyústily k pobytu v psychiatrické léčebně.

Zpočátku Petra o Latu zájem neprojevovala, 
popravdě do ní přišla pouze kvůli mamince, ale 
následující povídání s pracovnicí Laty ji zajalo  
a rozhodla se, že službu vyzkouší a uvidí. Na základě 
rozhovoru s Petrou sociální pracovnice vybrala do-
brovolnici Dášu, která by měla být pro ni nejvhodnější. 

Hned první schůzka proběhla velmi uspokojivě. 
Petra si s Dášou rozuměly prakticky od první  
chvíle. Proběhlo několik dalších schůzek, které je 
hodně sblížily. Zkusily bobovou dráhu, kde se bály 
stejně a mohly se podporovat a tak trošku „heco-
vat“, zašly si zaplavat, porozhlédly se po obchodech 
a nakoupily oblečení a dárky. Schůzky byly pestré, 
některé sportovní, při jiných si pouze povídaly  
a další proběhly ryze holčičím způsobem, např. 
zkoušení oblečení. 

Všechny tyto zážitky pomohly k tomu, aby se 
cítily jako sobě rovné a mohly přirozeněji odbourat 
některé bariéry, ať už věkové, nebo to, že se nevy-
braly samy apod. Petra zpočátku povídala hlavně 
o sobě, ale postupem času se začínala ptát Dáši 
na věci z jejího života a zajímala se o ni. 

Dáša se pro Petru stala někým, s kým se nestyděla 
mluvit o tom, že si nerozumí s maminkou a s bra-

trem, přestala se bát mluvit o svých průšvizích,  
o problémech s chováním. Dospěly tak daleko, že 
společně zkusily vymyslet strategie jak odolávat 
tlakům kamarádů k chování, ze kterého může mít 
Petra problémy. Obě se o sobě navzájem i sobě 
samotných dozvídaly čím dál víc, nacházely, co 
jim vadí, co naopak uklidňuje, co potřebují. Petra 
se nebála Dáše o svých selháních říct, protože 
věděla, že ji Dáša neodsoudí a bude při ní stát. 

Petra s Dášou spolu strávily maximální možnou 
dobu zapojení v Latě, a to 2 roky. Ale zdaleka vše 
nebylo tak ideální, jak by mohlo vypadat. Prošly 
spolu mnohými problémy a změnami v životě, 
zejména Petry – hospitalizace na psychiatrii,  
diagnostický pobyt, ústavní zařízení. Dáša však 
schůzky nevzdávala, a přestože se během těch 
dvou let několikrát opakovaly „vlny“, kdy Petra 
rušila schůzky často proto, že chtěla všechen vol-
ný čas trávit se svými kamarády, vždy se s Dášou 
nakonec znovu viděly. Sice se znovu musely 
sbližovat a navazovat na minulé schůzky, ale čím 
spolu byly déle, tím snáze to šlo. 

Na závěr vztahu, který trval maximální možnou 
délku, se holky rozhodly pro svoji poslední 
oficiální schůzku, kterou si také řádně užily a jely 
na výlet do aquaparku nedaleko Prahy, kde se 
„vyřádily“ podle svých slov, jako by jim bylo 10. 
Jsou přesvědčené, že budou v kontaktu a rády se 
někdy uvidí, aby věděly, jak se jim daří a Lata jim 
drží palce.

Dopisy od nekterých rodicu

“Chtěla jsem Vám touto cestou poděkovat 
za to, co Lata udělala pro moji dceru. Obrátili 
jsme se na Vás, když onemocněla a její ka-
marádi jí opustili. Nabídli jste přesně to, co 
dcera nejvíc potřebovala. Kontakt se zdravým 
mladým člověkem. 
Každý týden setkání s bohatým programem, 
kdy mohla na chvilku zapomenout a těšit se 
z toho, že je přijímána. Dobrovolnice byla 
úžasná, stále v dobré náladě. Stejně i pomoc 
s doučováním je nezapomenutelná. Nejen, 
že pomohla se školou, ale poskytla také další 
setkání a tak potřebný sociální kontakt. Budu 
Vám všem navždy vděčná. Opravdu z celého 
srdce Vám děkuji.”

                                                                           matka klientky

“Tato služba byla pro moji dceru velmi 
přínosná, vzhledem k tomu, že se jedná o dítě 
v pěstounské péči se složitou minulostí.Jde o 
dítě sociálně vyloučené také pro její etnikum a 
sluchovou vadu.
Pravidelná setkávání s milou dobrovolnicí 
pomohly dceři naučit se důvěřovat dalším li-
dem mimo rodinu a dalším sociálním doved-
nostem.”

pěstounka klientky
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špatný konec je nevyhnutelný.
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Fundraising a PR
Pohled fundraisera

V časech rozpočtových škrtů a snižování státních 
dotací není marné se v neziskovém sektoru za-
myslet nad tím, jaké jsou další finanční možnosti 
udržet organizaci při životě a přitom neslevit  
z kvalit jejích služeb. V Latě jsme se v loňském 
roce vydali cestou aktivní a zajímavé propagace 
naší činnosti. Novými PR a fundraisingovými pro-
jekty se snažíme nejen posílit samofinancování or-
ganizace, ale i přesvědčit širokou veřejnost o tom, 
že naše aktivity mají smysl a zaslouží si pozornost 
i podporu, a firmám potažmo jednotlivcům dát 
najevo, že jsme pro ně transparentními partnery 
hodnými spolupráce. Věřím pevně, že se nám 
naše snahy do budoucna vyplatí.

Rok jinak

Rok 2011 byl pro Latu z pohledu PR velmi neob-
vyklý. Naši činnost začala zviditelňovat PR spe-
cialistka Tereza Hrušková, která začala v Latě 
pracovat v rámci projektu Rok jinak Nadace Vo-
dafone. Zaznamenali jsme velké změny, o Latě 
se začalo psát podstatně více, jak v denících, tak 
v nejrůznějších časopisech, na základě těchto 
článků se nám začali hlásit noví klienti i dobrovol-
níci.

Lata Caffé

Myšlenka na projekt kávy s lepší chutí 
vznikla v roce 2010, v současnosti probíhá již  
ve 4 pražských kavárnách. 
Lata Caffé je možné ochutnat ve:
Friends Coffee House, Bio Oko, Restaurace Aus-
tria, Vypálené koťátko – zde si můžete i vymalovat 
svůj hrneček či talíř.

Lata hrnek

Na základě projektu Lata Caffé vznikl nápad 
uspořádat prodejní výstavu hrnků známých 
českých osobností. Návštěvníci  „Neobvyklé  ka-
várny“ Friends Coffee House si mohli prohlédnout 
či koupit celkem 32 hrnků od známých lidí z oblasti 
politiky, divadla, hudby i sportu, včetně během 
výstavy, zesnulého Václava Havla. Jejich prode-
jem se na pomoc pražským ohroženým dětem 
získalo téměř 10 000 Kč. Druhý ročník výstavy se 
bude konat letos před Vánoci. 

Lata News

Chceme být transparentní, chceme být vidět a 
chceme, abyste měli jednoduchou možnost se 
o nás dozvědět více. Za tímto účelem zasíláme 
elektronický newsletter všem přátelům, partnerům 
a spolupracujícím subjektům.

Kde byla Lata videt

Neustále se snažíme, aby se o Latě a její činnosti 
dozvídali i lidé z široké veřejnosti. 

Již druhým rokem jsme byli partnerem halové fot-
balové ligy firemních týmů Golden Tour 2011 
– každoročně se účastní kolem 90 týmů. Latu 
prezentujeme na akcích určených pro představení 
neziskového sektoru v jednotlivých městských 
částech, na veletrhu NGO Market. S Latou 
se lidé seznámili a seznamují prostřednictvím již 
zmíněného Lata Caffé, Lata Hrnek i během 
koncertu pro dobrovolníky v Rock café.

Marek už je nějakou dobu zapojen do programu Laty – Spolu přes práh.
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Deti a my 7/2011

Zena a zivot 3/2011

Chvilka pro tebe 3/2011
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Lidové noviny 4/2011

AHA 12/2011

Napsali o nás
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ři odchodu z ústavu už na něj čeká dobrovolnice.



Zdroje financování - souhrn

Nemzdové náklady dle typu

Finance v Late 
Rozvaha v tisících Kč

AKTIVA PASIVA 

Poskytnuté provozní zálohy 3 Vlastní jmění 166

Pokladna 12 Výsledek hospodaření 119

Bankovní účty 555 Závazky 1

Příjmy příštích období 18 Přechodné položky 302

CELKEM 588 CELKEM 588

Vysledovka v tisících Kč

VÝNOSY NÁKLADY  

Poskytnuté služby 13 Nákupy materiálu 56

Ostatní výnosy 77 Nákupy služeb 557

Přijaté příspěvky 99 Osobní náklady 1 997

Provozní dotace 2 555 Ostatní 15

CELKEM 2 744 CELKEM 2 625

Pozn.: Celková finanční závěrka je přílohou výroční zprávy, rovněž je zveřejněna na www.lata.cz.
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Ministerstva ČR
Hlavní město 
Praha a městské 
části
Nadace
Dary
Ostatní

Nájem prostor a 
energie
Účetní a eko-
nomické služby
Spotřební mate-
riál a drobný 
majetek
Komunikační 
služby
Propagace
Cestovné
Supervize a od-
borná literatura
Pojištění 
dobrovolníků
Ostatní služby

38%

17%

38%

2%
5%

31%
14%

4%

9%

11%

10% 6%
15%
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Z předchozích schůzek mají domluveno, že hned budou společně hledat pro Marka práci.
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Zdroje financování - detail

Nadace Vodafone 557 520
Nadace táta a máma 221 238
Nadace člověk člověku 181 697
Nadační fond Albert 65 000
Nadační fond Henkel 20 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí - sociální služby 436 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí - rodina 337 697
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 141 850
Ministerstvo vnitra 122 000
Magistrát hlavního města Prahy - sociální služby 161 200
Magistrát hlavního města Prahy - prevence kriminality 100 000
Městská část Praha 1 100 000
Městská část Praha 3 30000
Městská část Praha 4 2600
Městská část Praha 6 10000
Městská část Praha 8 20000
Městská část Praha 10 18000

Městská část Praha 11 10000
Městská část Praha 13 10000
Městská část Praha 14 10000
Tržby z prodeje služeb 13 370
Úroky 1 040
Jiné ostatní výnosy 75 789
Účastnické příspěvky 37 000
Dary 57 870
Přijaté členské příspěvky 4 400

Zdroje financování - souhrn

Nadace 1 045 455
Ministerstva ČR 1 037 547
Hlavní město Praha a městské části 471 800
Dary 57 870
Ostatní 131 599
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o několika neúspěšných telefonátech dostane Marek příslib zaměstnání v kavárně, která pomáhá mladým lidem v začátcích.



Dekujeme
Podobně jako většina neziskovek v Česku, nemůže Lata fungovat bez pomoci jiných. Pomoc se nám 
dostává v různých formách, existenci Laty zajišťují státní zdroje, nedílnou součástí financování jsou na-
dace 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.

Vázíme si pomoci

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

Díky patrí

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Minister-
stvu vnitra, Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy, Magistrátu hl. m. Prahy, Městské 
části Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 
6, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 
13, Praha 14, Nadaci Terezy Maxové dětem, 
Nadaci táta a máma, Nadaci člověk člověku, 
Nadaci Vodafone, Nadačnímu fondu Albert, pro-
jektu Pomozte dětem, společnostem Henkel ČR 
spol. s.r.o., Siemens s.r.o. – Fond Pomoci, Temp-
ish s.r.o., turistickému portálu ČR CZeCOT.com, 
I.S.C. Sports s.r.o., zaměstnancům NMS Market 
Research s.r.o., kinu Lucerna, Biu Oko, Divadlu  
v Dlouhé, ZOO Praha, Bobové dráze Prosek, 
Choco-story Praha, Pražským věžím - ABL FM 
Services a.s., Aquadream Barrandov, galerii DOX, 
Lanovému parku Hostivař, Muzeu pražských 
pověstí, Evě Hlásné, Pavlu Šeberovi, Matěji 
Švrčkovi, Jitce Johanedisové, Vendule Kohout-
kové, Ondřeji Štěrbákovi, Janu Vosátkovi, Ondřeji 
Luňáčkovi, Tereze Wartuschové, Tomáši Mičkovi, 
Zdeňkovi Hegrovi, Vítu Pechancovi a všem 
anonymním dárcům a příznivcům Laty.
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Jak říká Markova dobrovolnice – podobné problémy jako Marek má více lidí. Programy Laty jim mohou pomoci.



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

Psychosociální výcvik
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Dobrovolníci

Založení sdružení bylo potvrzeno Ministerstvem 
vnitra 16.6.1994. Číslo registrace: II/s-OS/1-24 
795/94-R.

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

Akreditace dobrovolnické služby byla Minister-
stvem vnitra obnovena 18.8.2011. 
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  PODPORTE 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 2011
design Jarka Jones

DMS ROK LATA

na číslo: 87 777


