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před rokem při psaní tohoto úvodníku jsem já, a nejspíš i většina z vás, doufala, že to nejhorší, co na nás
koronavir přichystal, máme za sebou. A jak jsme se mýlili. Tenkrát jsem se o něm nechtěla na tomto
místě zmiňovat, s tím, že ho máme všichni plné zuby, a to jsme netušili, jak nás ještě potrápí. Slova
koronavir, Covid 19, opatření, karanténa, testování a časem bohužel i smrt z důvodu nákazy, se stala
nevyžádanou součástí našich životů. Součástí takovou, že jsme museli přijmout novou realitu 
a přizpůsobit se jí.

Milí přátelé, 

Troufám si tvrdit, že nám v Latě se to podařilo. Jako všichni jsme se přesunuli víceméně do online
prostředí.  Ale s loňskou podzimní vlnou covidu už jsme začali čím dál víc brát v potaz i duševní zdraví,
nejenom to fyzické. Znamenalo to zajistit skutečný, živý mezilidský kontakt, jak jen to bylo možné. 
Za dodržování vydaných opatření jsme navštěvovali rodiny, umožňovali bezpečné setkávání klientů 
s dobrovolníky a hledali cesty, jak pořádat rodinné konference pro rodiny v krizi. 

Za poslední rok se ukázala důležitost offline vztahů. Jedna z našich zásadních hodnot „Zdravé vztahy“,
jejichž podstatou jsou mimo jiné osobní kontakty, se stala naprosto evidentní potřebou i pro lidi, kteří
dosud nebyli jakkoli společensky či zdravotně omezeni. Většina z nás se z covidového období oklepe 
a půjde dál.  Mladým lidem i rodinám, které zasáhnul uplynulý rok hlouběji, budeme připraveni pomoci. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kdo nás i přes toto těžké období podporovali. Děkuji celému
týmu Laty, který udělal maximum pro zajištění všech služeb, i když to někdy bylo hodně obtížné. Věřme,
že v následujících měsících a nejbližších letech pro nás slovo POZITIVNÍ zůstane opravdu ve významu
pozitivním.

Hodně zdraví a optimismu,

Markéta Ježková,
ředitelka
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63
 dobrovolníků
zapojených za rok 2020

Petra Pfaurová 
Vedoucí Centra rodinných

konferencí

Monika Drahošová
Vedoucí programu 

Ve dvou se to lépe táhne

Sylvie Kruml Singerová
Vedoucí programu

Rodina (k) sobě

Zakladatel a odborný garant
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

Správní rada
Vlasta Pechancová
Gabriela Doležalová
Veronika Dziamová

Dozorčí rada
Martina Hazuková
Lukáš Hejna
Tereza Hrušková

Lenka Medalová
Vedoucí komunikace

Psychologický konzultant
Barbora Pánková

Anita Buchtová
Koordinátorka 

mentoringových 
vztahů

Monika Ježková
Administrativní

pracovnice

Kristýna Hurychová
Koordinátorka

mentoringových
 vztahů

Veronika Vodová
Koordinátorka
dobrovolníků

Lenka Kohoutková
Poradkyně pro rodiče

Dagmar Kamarádová
Poradkyně pro rodiny

Aktuální tým v roce 2021. V součtu 5,9 pracovních úvazků.

Alice Kunešová
Koordinátorka a
administrátorka

rodinných konferencí

Supervizoři
Jakub Kabíček
Lena Tomšů
Petra Priknerová
Alima Martinová
Daniel Patzelt 
Anna Jelínková
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Markéta Ježková
Ředitelka

Grantový pracovník
Jana Rejžková 

Náš tým

Do 31. 1. 2021 Veronika Kubíčková.



Naším společným snem je „Mladá generace, která to dá!“ To pro nás znamená, že mladí lidé dokáží čelit
výzvám, které jim život přináší. Učíme je udržovat si vlastní psychickou stabilitu a zdravý vztah k sobě 
i druhým. Opíráme se přitom o to, že je důležité mít někoho, kdo v člověka věří a podpoří ho. Mladé lidi
propojujeme s mentory a stejně tak jsme tu i pro celé rodiny.  Protože vývoj dětí zásadně ovlivňuje
prostředí, ve kterém děti vyrůstají, jsme rodinám oporou, aby dokázaly vhodné prostředí vytvářet. Naše
poslání proto zní:

Pomáháme rodinám vytvářet 
a udržovat bezpečné a podnětné
prostředí a rozvíjet vztahy, které umožní
zdravý vývoj dětí. Vracíme rodinám
odpovědnost do vlastních rukou 
a podporujeme je, aby dokázaly zlepšit
svou situaci.

Kdo jsme

Jsme pražská veřejně prospěšná organizace a pomáháme dospívajícím, mladým lidem a rodinám 
v náročných životních situacích už přes 26 let. 

Pomáháme mladým lidem a rodinám, aby překonali životní překážky
a našli si vlastní cestu.

Od roku 2014 jsme držiteli značky Prověřená veřejně prospěšná organizace. V minulosti jsme získali Cenu
za přínos sociální integraci Nadace ERSTE a ocenění Neziskovka roku. 

5

Naše hodnoty

Díky nim udržujeme směr a budujeme dobré vztahy s kolegy, dobrovolníky, klienty i podporovateli.

Podporujeme vztahy, ve kterých se lidé mohou rozvíjet a zažívat přijetí; vztahy,
kde se lidé neohrožují a necítí se být ohrožováni.

K okolnímu světu přistupujeme s vědomím, že naše jednání má své důsledky.
Dokážeme za ně nést odpovědnost a podporujeme v tom ostatní.

Čestné jednání považujeme za součást zdravých vztahů. Držíme slovo a říkáme
věci, tak, jak jsou.

Zdravé vztahy

Odpovědný přístup

Čestné jednání



Hádáme se. Kluk má problémy 
ve škole, doma nepomůže.

Rozvádíme se a nemůžeme se dohodnout.

Všichni jsou divný.
Lezou mi na nervy.

Já jsem hustej.
Furt po mně něco chtěj.

Škola mě nebaví.
Chci někoho, 

kdo mě bude brát.

Nevěřím si.
Smějou se mi.

Jsem asi divná.
Chci někoho, 

kdo mě bude brát.
 Nedaří se mi ve škole.

Jsem looser.
Všechno dělám špatně.

Chci někoho, 
kdo mě bude brát.

Nevycházíme s penězi.
Možná přijdeme o bydlení.

Nezvládám ho, nerozumíme si.
Nevím, s kým dcera tráví volný čas.

Chtějí mi odebrat dítě.
Jsme v tom sami.

S čím pomáháme?
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Desetiletý Tomáš žije v dětském domově necelý rok. Jeho rodiče mu už nebyli schopni poskytnout
potřebné zázemí. Většinou přebývali v ubytovnách nebo u známých. Tomášovi se v domově líbí, našel si
tam kamarády a s jedním z nich má útulně zařízený pokoj. Když si potřebuje popovídat, vždy je tam pro
něho někdo, kdo ho vyslechne. Přesto mu bývá někdy smutno. Pracovníkům domova vypráví o tom, že
kromě rodičů má ještě babičky a strýce s partnerkou, které má rád a dřív s nimi trávil čas. Neví, jestli vědí
o tom, že je v dětském domově a rád by je opět viděl.  

Ředitelka dětského domova proto nabídla Tomášovi uspořádání rodinné konference. Představa, že by své
blízké opět viděl, Tomáše moc potěšila. Bál se ale, že si jeho příbuzní neudělají čas, anebo se pohádají.
Uklidnila ho slova paní ředitelky, že uděláme vše pro to, aby na konferenci přišli všichni a atmosféra
setkání byla příjemná a on se mohl cítit dobře. Je to přece jeho setkání! 

Pracovnice z Laty společně s Tomem připravila seznam blízkých a pomohla mu zformulovat otázku, 
na kterou bylo potřeba během rodinné konference najít odpověď: „Kdo z rodiny by mohl být oporou 
pro Toma, když musí být mimo rodinu?“ 

Ze setkání se na poslední chvíli omluvil Tomův táta a nedorazil dědeček. I tak se ale ostatním podařilo dát
dohromady plán, ze kterého měl hlavně Tomáš velkou radost. Obsahoval dohodu s prarodiči, že část
blížících se prázdnin bude trávit s nimi na chalupě a vybrané víkendy u svého strýce, který mu dřív býval
často nablízku. Navíc získal několik kontaktů svých příbuzných na sociální sítích, kde si s nimi může
alespoň napsat a zdarma volat. 

Víme, že se rodině s Tomem daří většinu bodů plánu plnit. Tom si pochvaluje hlavně pravidelné návštěvy
u svého strýce, kde si našel i nového kamaráda! Díky tomu, že udržuje kontakt přes sociální sítě s ostatními
příbuznými, je si s nimi blíž. Sociální pracovnice vidí největší úspěch rodinné konference v tom, že Tom je
spokojený a necítí se být sám. 
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Na rodinné konferenci se nakonec sešlo 10 osob. Kromě otce Toma a jeho širší rodiny měla dorazit rodinná
přítelkyně, paní ředitelka a sociální pracovnice z dětského domova. 

Příběh z Centra rodinných
konferencí Lata



Ve dvou se to lépe táhne

Schůzky s mentorem,
sociální poradenství,
vedení k reflexi vztahu,
letní skupinové aktivity.

Vstupní assessment,
úvodní výcvik, 
odborné vedení, 
skupinové supervize,
rozvojové kurzy.

Sociálně terapeutická podpora,
skupinová setkání rodičů.

Mentoringový program pro děti, dospívající a mladé ve věku 12-26 let

Teenagery a mladé dospělé propojujeme s o něco starším mentorem. Umožňujeme jim prožít bezpečný
a přijímající vztah, ve kterém se rozvíjí, učí a zažívají pocit, že se něco daří. 

V roce 2020 jsme propojili s mentorem 64 dospívajících a mladých dospělých. 

MENTOŘI MLADÍ KLIENTI (MENTEES) RODIČE
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Mentor se s mladším vrstevníkem pravidelně vídá. Vzniká mezi nimi přátelsky
laděný vztah a schůzky tráví běžnými aktivitami, od procházek přes kulturu 
až po sport. Přitom se objevují nejrůznější výzvy, které prověřují komunikační
dovednosti nebo schopnost navazovat a udržet vztah. K rozvoji osobnosti
klienta díky tomu dochází přirozeně. V rámci programu usilujeme o prevenci
rozvoje rizikového chování, psychických obtíží nebo sociálního selhání. 

Jak program funguje

Jak se k nám mentees dostanou? 34 %

23 %

na doporučení psychologů,
psychiatrů 22 % přihlásí rodiče

na doporučení pracovníka
OSPOD

3,4 úvazku

Kapacita pracovníků:

21 % ostatní (např. vlastní
iniciativa klienta)



Komunikace

KomunikacePráce s osobními hranicemi

Praktické dovednosti
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64 % klientů, zapojených déle než půl roku, zaznamenalo zlepšení samo u sebe
73 % rodičů zaznamenalo posun u svých dětí

Mentoři jsou dobrovolníci ve věku 18-30 let, které po celou dobu vede náš pracovník. Mentor má 
sice jinou úroveň a paletu dovedností, ale i u něho dochází vlivem zkušenosti a odborné podpory 
k rozvoji sebe sama. Náš dobrovolnický program je akreditovaný Ministerstvem vnitra.

Pomáháme  díky:

Kdo je mentor

U 82 % klientů zaznamenal posun 
alespoň jeden z dotazovaných 
(rodič, klient, vedoucí pracovník).

Sebereflexe

Vztah k sobě

Vztah k druhým

Všichni mentoři, kteří byli v programu déle než 1 rok vnímali posun v některé 
ze sledovaných oblastí: 

v těchto oblastech:

Spolupracujeme: 



Je registrovanou sociálně aktivizační službou dle Zákona o sociálních službách.
Poskytuje dlouhodobou podporu poradkyně pro rodiny formou pravidelných setkání.
Poradkyně dochází k rodině domů, do jejich přirozeného prostředí.
Podle potřeb pracuje s jednotlivými členy rodiny zvlášť nebo společně.

Jak program funguje:

Podpora a poradenství pro rodiny

Rodinám, které se ocitnou v náročných životních chvílích, pomáháme najít způsob, jak situaci zlepšit a jít
dál. Při tom podporujeme rodiče, aby dokázali vytvořit takové prostředí, které umožní zdravý vývoj jejich
dětí.

V roce 2020 jsme poskytli podporu 17 rodinám z Prahy.

Poradkyně se soustředí s rodinou na to, aby její členové řešili problémy včas a uměli využít svých silných
stránek i opory zvenčí.

Na čem s rodinami pracujeme:

Rodičovské kompetence

Komunikace mezi členy
rodiny

Zajištění a udržení dostupného
a stabilního bydlení

Finanční zajištění rodiny

Nastavování hranic ve výchově
dětí (výchovné problémy)

Rodina (k) sobě
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„Skvělé bylo sdílení těžkostí s nezaujatým
člověkem a možnost probrat různé varianty
řešení. Jsem ráda za možnost se někomu
vypovídat a zvládnout náročné období.“

OSPOD P18, OSPOD P9, OSPOD P8, Salesiánské středisko mládeže, Nadace Terezy Maxové.

1,4 úvazku

Naši partneři pro spolupráci:
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Pomáháme  díky:

To znamená, že se podařilo uskutečnit naplánované kroky směřující ke změně, o kterou rodina usilovala
při zahájení spolupráce.

V 8 rodinách z 9, které během roku 2020 ukončily spolupráci, došlo k posunu
alespoň v jedné z oblastí, na kterých s rodinami pracujeme.

Tým programu se pravidelně setkává s ostatními odborníky za účelem síťování a navazuje s nimi užší
spolupráci, aby podpora rodin z různých stran co nejvíce odpovídala potřebám rodiny.

Kapacita pracovníků:



Rodinná konference je setkání rodiny, dětí, příbuzných a někdy se účastní i přátelé a známí. Ti všichni se
sejdou, aby přišli na řešení obtížné situace, ve které se rodina nachází. Během setkání vymýšlí, kdo se
může zapojit a jak. Cílem setkání je dohodnout se na společném řešení a dát mu písemnou podobu. 

Od roku 2012 má Centrum rodinných konferencí Lata pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Pomáháme rodinám, aby dokázaly spojit síly, když je to potřeba. Během rodinné konference oživujeme
rodinné vazby, podporujeme spolupráci v rodině a nalezení řešení obtížné rodinné situace. 

V roce 2020 proběhla 3 závěrečná rodinná setkání.

Setkání rodiny a blízkých

Co je to rodinná konference

Během přípravy a realizace rodinné konference posilujeme zejména 4 oblasti:

Schopnost rodiny rozhodovat a držet
odpovědnost ve svých rukou.

Vzájemnou spolupráci a podílení se 
na úkolech.

Vzájemné sdílení informací.

Schopnost zapojit 
v případě potřeby do 
řešení další blízké.
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Centrum rodinných konferencí Lata



Celkem jsme navázali spolupráci se 7 rodinami. U 5 ze 7 rodin došlo k rozšíření
okruhu blízkých alespoň o 1 člena.

Centrum rodinných konferencí zasáhla koronavirová opatření nejvíce ze všech programů, zejména ta
spojená s omezením počtu lidí, kteří se mohli setkat. Vliv na počet setkání i zapojených rodin měly také
obavy lidí z onemocnění.

„Líbila se mi srozumitelnost koordinátorky, 
která mi umožnila vytvořit si jasnou

představu, co nás čeká.“

0, 6 úvazku

Kapacita pracovníků:

„Oceňuji dobrou přípravu,
dost se toho podařilo!“
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Pomáháme  díky:



Usilujeme o to, aby naši klienti - děti, mladí lidé i rodiny měli v nás, odbornících, profesionální oporu. 
Proto se aktivně podílíme na sdílení příkladů dobré praxe, výměně zkušeností a vzájemné informovanosti 
o nabízených službách pro klienty tak, aby naše podpora měla co největší pozitivní dopad. 

Odborné pracovní skupiny

14

Spolupráce s odborníky

Koordinujeme pravidelná setkání otevřené skupiny organizací pracujících s ohroženými dětmi 

Jsme iniciátorem a koordinátorem oborové Platformy sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v Praze.
Jsme spoluorganizátorem Metodických setkání příznivců rodinných konferencí. 
Podílíme se na chodu pracovní skupiny koordinátorů dobrovolníků.
Jsme aktivními účastníky intervizních a mezioborových skupin pořádaných organizacemi Barevný svět
dětí, Střep, AVPO.

      a mládeží.

Členství v asociacích

Jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací a přidruženým členem Asociace společenské
odpovědnosti.

Metodická podpora a vzdělávání

Poskytujeme metodické supervize pro Sdružení D a pro organizaci IQ Roma servis.

Centrum rodinných konferencí poskytlo 17 konzultací ohledně využití metody rodinných konferencí,
realizovalo akreditovaný kurz Rodinná konference jako způsob práce s rodinou a seminář o využití metody
pro pracovníky Hospice dobrého pastýře. 



Umožňujeme veřejnosti nahlédnout do naší práce. Sdílíme témata, která odráží současný život dětí,
mladých lidí a rodin, které se potýkají s nelehkou životní situací.
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Komunikace k veřejnosti

Připravovali jsme novou vizuální identitu ve spolupráci se spolkem Hero Clan, který sdružuje expertní
dobrovolníky. Po 15 letech se díky tomu Lata oblékla do nového kabátku. 
Pracovali jsme na nové podobě webových stránek Laty i Centra rodinných konferencí Lata.
Začali jsme pracovat na novém strategickém plánu organizace, jehož součástí je i nová formulace
vize, poslání a hodnot. 
Účastnili jsme se soutěže Zlatý banán o příběh roku držitelů značky Prověřená veřejně prospěšná
organizace.
Ve spolupráci s produkčním týmem Welcome to the Jungle jsme osvěžili náš profil na jejich platformě
a natočili jsme 3 krátká videa o naší práci.
Připravili jsme 6 informačních videospotů o rodinných konferencích.

Od roku 2014 jsme držiteli značky Prověřená veřejně prospěšná organizace. 
Značka je zárukou pro dárce i veřejnost, že Lata naplňuje své poslání a řádně
hospodaří se svěřenými prostředky. Jednou za tři roky proto procházíme 
komplexním finanční a procesním hodnocením. 

1 457 fanoušků na Facebooku
415 návštěvníků webu měsíčně

530 odběratelů newsletteru
4 newslettery

Co se událo v roce 2020:



Pozn.: Příloha k účetní závěrce je ke stažení na
www.lata.cz/o-nas/ke-stazeni
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Finance 2020
Financování organizace je vícezdrojové, složené 
z veřejných prostředků, nadačních příspěvků a darů
firemních a individuálních podporovatelů. Prostředky
věnované firemními a individuálními dárci umožňují
pružně reagovat na potřeby klientů a financovat
rozvojové aktivity programů nad rámec rutinního
poskytování služeb.



Přehled zdrojů

Přehled nákladů

Struktura hlavních zdrojů Laty
v tis. Kč

Celkové příjmy a výdaje
 v tis. Kč
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Pavlu Pekařovi za organizaci výpravy do Alp.
Tomáši Urbančíkovi za dlouholeté poskytování služeb IT.
Hero Clan a grafičce Denise Tomanové za zpracování nové vizuální identity.
Petře Lustigové za pomoc s copywritingem pro naše webové stránky.
Kavárnám Friends Coffee House, Cafeidoskop, Bio Oko za spolupráci na Lata Caffe.
Luďkovi Rambouskovi a Romanovi Burešovi z NMS Market Research za zpracování a analýzu dat.
Lucii a Vítkovi Čelikovským z Centra Hladina za realizaci kurzů pro dobrovolníky a dlouhodobou spolupráci.
Dobrovolníkům Samueli Lehotskému, Michalu Mynářovi, Ondřeji Burýškovi, Nare Gičuncové, Lindě Soukupové, Janě
Kofroňové, Anně Sochůrkové a Šárce Čechové za pomoc s natáčením videospotu o dobrovolnictví. 
Dobrovolnici Tereze Adrian za grafické práce.
Janu Němečkovi ze Sdružení D za zajištění letních zážitkových aktivit pro klienty našich programů.
Přístavu 186 za prostor pro dobrovolnické grilování.
Anně Vaníčkové a Lucii Lázničkové za garanci projektů.
Vilému Kupkovi za kameru a střih videospotů pro Centrum rodinných konferencí Lata.
Ovocnému Světozoru za sladké občerstvení.
Tomáši Vocelkovi za možnost využít fotografie  vzniklé v projektu Aktuálně.cz: Zatracená generace Z.
Dominiku Kaučovi za zprostředkování vybavení od firmy DSV Solutions.

Neviditelná výstava, Kino Bio Oko, Aquacentrum Šutka, Centrum současného umění DOX, Jumppark Jarov, Půjčovna
lodiček a šlapadel Slovanka, Muzeum Karla Zemana, Azyl opuštěných zvířat v Libni, Boulderová stěna Lokalblok,
Boulderová stěna Big Wall, Divadlo v Dlouhé, Výtvarný ateliér Malování Kreslení, Chlupáčovo muzeum historie Země

individuálním dárcům: Ondřej Burýšek, František Cejnar, Gabriela a Tomáš Cihlářovi, Libuše Darmovzalová, Martin
Čihák, Martin Diviš, Martin Holeček, Petra Hradiská, Jitka Johanidesová, Veronika Kracíková, Martin Král, Jan Kubant, 
Petr Potůček, Václav Řehák, Jan Skopový, Ivana Stárková, Pavel Šebera, Jan Šťourač, Martin Weiser, Tomáš Žďára, Ema
Stašová, Jitka Mynářová.

Za finanční podporu

nadacím a nadačním fondům: Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace J&T, Nadace Blíž k sobě, Nadace Člověk člověku,
Nadace KB Jistota, Nadace ČEZ, Nadace Sirius.

firemním partnerům: NMS Market Research, Moneta Money Bank, KPMG, SIROWA Czech.

Poskytovatelům volných či zvýhodněných vstupů: 

Za další podporu děkujeme:
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poskytovatelům veřejných zdrojů: Magistrát hl.m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Městské části Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9,
Praha 10, Praha 11, Praha 12.

Nefinančním partnerům:
RESPILON Group, WEDOS Internet, CENTRUM Hladina, LMC, CZ ComAP





Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú.
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Telefon: +420 234 621 361 |  Kontaktní email: info@lata.cz
Web: www.lata.cz | www.crklata.cz
Facebook: www.facebook.com/lataprogramy
Instagram: www.instagram.com/lataprogramy
Číslo účtu: 2600370768/2010 FIO, 231013888/0300 ČSOB | IČ: 604 47 800

Autor fotografie z titulní stránky: Tomáš Vocelka, Aktuálně.cz


