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Milí přátelé,

již po sedmadvacáté se Lata může ohlédnout za uplynulým rokem, kdy pomáhala desítkám
dospívajících a desítkám rodin, pracovala s desítkami dobrovolníků, konzultovala s mnoha odborníky
a spolupracujícími organizacemi. Podala desítky žádostí o dotace a granty, správně je vyúčtovala,
obhájila značku spolehlivosti a pracovala na strategických plánech na další roky.

Je za námi další rok, který byl ovlivněn epidemií Covid 19 i nejrůznějšími opatřeními a omezeními. Navíc,
když jsme všichni začali trochu vydýchávat toto turbulentní období, přišla další krizová situace spojená
s válečným stavem na Ukrajině. I když se nás všechny tyto události dotýkají, jsme tu vždy pro naše
klienty. Děláme maximum pro to, abychom naše poslání, pomoc mladým klientům a rodinám
překonávat životní překážky, plnili i v situacích, které jsou náročné pro nás i pro celou společnost.

Jak se nám to dařilo a jak nás ovlivnilo covidové období, můžete posoudit sami na následujících
stránkách. Vedle podpory klientů pracujeme a přemýšlíme i nad efektivitou našich služeb a nad tím, jak
ji zvyšovat, aby si klienti z našich programů mohli odnést maximum.

V roce 2021 jsme se mimo jiné soustředili na náborový proces dobrovolníků, o čemž se rovněž můžete
dočíst. Dlouhodobě je pro nás výzvou získávat potřebný počet dobrovolníků, ochotných uvázat se 
na několik měsíců k dobrovolnické službě. Obáváme se, že i nadcházející měsíce budou náročné,
protože současné společenské nejistoty se odráží v plánech i v životech mladých lidí. Jsme proto vždy
velice rádi za sdílení našich aktivit na veřejnosti i v soukromí.

Vážíme si našich fanoušků a podporovatelů a děkujeme všem dárcům. Velký dík patří celému týmu
Laty, který sice není velký, ale je skvělý a ví, co a proč dělá.

Naše práce nás baví a máme z ní radost!

Markéta Ježková,
ředitelka
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Náš tým



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 vyrůstají, jsme rodinám oporou, aby dokázaly vhodné prostředí vytvářet. Naše
poslání proto zní:

Kdo jsme

Jsme pražská veřejně prospěšná organizace a pomáháme dospívajícím, mladým lidem a rodinám 
v náročných životních situacích už přes 27 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. 
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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



"Nevěřím si. Smějou se mi.
Jsem asi divná. Chci

někoho, kdo mě bude brát."
 

"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."

"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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Paní Martina je maminkou sedmi dětí ve věku od 1,5 do 17 let. S dětmi i přítelem bydlí na ubytovně, kde
platí za dvě místnosti vysoký nájem. Pro vícečetné rodiny jako je tato je možnost klasického pronájmu
takřka nemožná. Zbývá tedy sociální bydlení. K tomu je ale potřeba doložit potřebné dokumenty. Ty ale
partnerovi paní Martiny chybí…

 Po úvodním pohovoru s pracovnicemi programu Rodina (k) sobě jsme stanovili základní cíle, ve kterých
můžeme rodině pomoci. Jednalo se o bydlení, zrušení soudního dohledu nad nejstaršími dětmi a vyřešení
volného času nejstarších dětí.

Žádost o sociální bydlení měla paní Martina již podanou. Díky chybějícím dokladům (občanský průkaz 
a rodný list) nemohl být Martinin partner uveden jako spoluuživatel bytu. Naše kolegyně po domluvě
zkontaktovala kurátora pro dospělé, který s obstaráním dokladů pomohl a přítel se tak mohl připojit 
k žádosti o sociální bydlení. Rodina na byt sice čekala rok a půl (mimo jiné kvůli koronavirové pandemii),
ale nakonec se dočkali. Po předání klíčů od vysněného bydlení jsme rodině pomáhali s jeho zařízením.
Oslovili jsme nábytkové banky a zanedlouho se už rodina stěhovala do vysněného bytu.

Další výzva nás čekala v podobě zrušení soudního dohledu dvou dětí. Hlavní podmínkou od pracovnic
OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí) bylo zajistit lepší bydlení a volnočasové kroužky pro děti.
Bod číslo jedna jsme splnili, zbývalo zajistit kroužky pro děti. Koronavirová opatření se vepsala i do této
oblasti. Naše sociální pracovnice nabídly dětem návštěvu nízkoprahových klubů. 
Pro jednu ze starších dcer se nám podařilo najít vhodnou střední školu a pomohli jsme s vyplněním 
a podáním přihlášky. Podařilo se a jedna z dcer studuje na středním odborném učilišti.

Dalším krokem k samostatnosti rodiny bylo zprostředkování pravidelného vyzvedávání jídla v potravinové
bance. 
Spolupráce s rodinou paní Martiny v programu Rodina (k) sobě trvala dva roky a navzdory všem
koronavirovým opatřením se nám podařilo splnit všechny cíle, které jsme si v úvodu předsevzali. Rodina
má bydlení 4+1, byl zrušen soudní dohled nad dětmi, pracovalo se na zakázkách týkající se dětí a celkové
stabilizace rodiny. Rodinu předáváme spolupracující organizaci, která ji bude nadále provázet při
zabydlování. 
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Příběh z programu Rodina(k) sobě 



Ve dvou se to lépe táhne

3,5 úvazku

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 mladé lidi ve věku 12-26 let .
Vize programu: Mladí lidé zažívají vztahy, ve kterých se mohou učit, rozvíjet a zažívat úspěch.

Mladé lidi/mentees 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. Mentoring pomáhá mladým
lidem lépe poznat svůj potenciál a schopnosti.

V roce 2021 jsme propojili s mentorem 60 mladých lidí.  

MENTOŘI MLADÍ LIDÉ/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 mladého člověka
díky tomu dochází přirozeně. V rámci programu usilujeme o prevenci rozvoje
rizikového chování, psychických obtíží nebo sociálního selhání.

Jak program funguje

Jak se o nás mladí lidé dozví? 29 %

25 %

z vlastní iniciativy klienta, 
od známých, z médií 16 % od spolupracujících NNO 

na doporučení terapeutů 
nebo psychiatrů 

Kapacita pracovníků:

10 % ostatní 

20 % od pracovníků OSPOD



Komunikace

KomunikaceNastavení osobních hranic

Praktické dovednosti
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81 % dospívajících (mentees) zapojených do programu déle než půl roku
zaznamenalo zlepšení samo u sebe v některé z těchto schopností:

Mentoři jsou dobrovolníci ve věku od 18 do 30 let, kteří doprovází naše mladé mentees na cestě
dospíváním. Musí projít výcvikem, kde jsou připraveni na roli mentora včetně zaškolení pro zvládání
náročných situací. Celou dobu je odborně vede náš pracovník. Mentor má sice jinou úroveň
dovedností, ale i u něho dochází vlivem zkušenosti a odborné podpory k seberozvoji.
Náš dobrovolnický program je akreditován u Ministerstva vnitra.

Pomáháme  díky:

Kdo je mentor/dobrovolník?

Sebereflexe

Vztah k sobě

Vztah k druhým

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

I tak by se dala nazvat naše novinka. Zájemci o dobrovolnictví se nově mohou přihlásit
prostřednictvím online formuláře. Došlo tak k zefektivnění náborového procesu. Zároveň dává
potenciálním zájemcům lepší přehled o tom, co dobrovolnictví v Latě obnáší, a nám přináší základní
informace o jeho osobě.

Dobrovolníkem jedním klikem



Rodina (k) sobě je terénní sociálně aktivizační služba, která se specializuje na práci s rodinami s dětmi 

Poradkyně Laty pravidelně dochází do rodin obvykle jednou za 14 dní.
Společně pracují na tom, aby členové rodiny dokázali využít vlastních schopností a uměli vyřešit své problémy
včas. 
Zapojení rodin do programu se pohybuje v rozmezí 6 měsíců až 2 roky.

       od 11 do 26 let.

Jak program funguje:

Podpora a poradenství pro rodiny
Vize programu: Rodiče i děti společně vytváří své vlastní bezpečné prostředí. V něm mohou být všichni
sami sebou, rozvíjejí se a učí se respektovat sebe i ostatní.

Pomáháme rodičům, kteří se ocitli ve svízelné situaci, najít cestu, jak ji úspěšně vlastními silami vyřešit.
Zároveň je podporujeme ve vytvoření co nejlepšího prostředí pro jejich dítě.

V roce 2021 jsme poskytli podporu 14 rodinám z Prahy.

Na čem s rodinami pracujeme:

Rodičovské kompetence

Vzájemná 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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Průměrná délka spolupráce 
s rodinami, se kterými jsme loni

ukončili spolupráci, byla 56,1 týdnů
(cca 14 měsíců). 

„Skvělé bylo sdílení těžkostí s nezaujatým
člověkem a možnost probrat různé varianty
řešení. Jsem ráda za možnost se někomu
vypovídat a zvládnout náročné období."

1,4 úvazku
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Pomáháme  díky:

V loňském roce ukončilo spolupráci v programu pět rodin. U čtyřech z nich
došlo k posunu alespoň v jedné z dovedností, na kterých s rodinami
pracujeme.

Kapacita pracovníků:

Přímou prací s rodinami jsme v roce 2021 strávili celkem 259 hodin.
31 hodin konzultací jsme poskytli rodinám, které s námi neuzavřely v daném období smlouvu.
Oproti roku 2020 se jedná o navýšení přímé práce s klienty o 30 %.



Setkání rodiny a blízkých s účelem pomoci nezletilému dítěti

Centrum rodinných konferencí Lata
Vize programu: Rodiny umí spojit síly, když je to potřeba.
 
Rodinná konference věří v sílu rodiny a ve schopnost najít to nejlepší řešení uvnitř svého společenství. 
Je to setkání rodiny, přátel a všech blízkých osob kolem dítěte, kteří mohou v dané chvíli pomoci 
a společně vyřešit jeho situaci.
Rodinnou konferenci organizuje nezávislý koordinátor, který oslovuje všechny zainteresované osoby 
a vysvětluje vše potřebné. Zodpovědnost a plán si navrhuje sama rodina. Je tak lépe motivována 
ke splnění řešení, na kterém se společně domluvila.
 Od roku 2012 má Centrum rodinných konferencí Lata pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

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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V roce 2021 jsme zahájili přípravu  13 rodinných konferencí, z toho u 6 došlo 
k závěrečnému rodinnému setkání.



Organizovali a účastnili se metodických setkání příznivců Rodinných konferencí.
Uvítali zařazení Rodinných konferencí dle vyhlášky 473/2012 zákona SPOD jako doporučenou  metodu
práce s rodinou.
Akreditovali u MPSV nový 16 hodinový kurz "Rodinné konference jako způsob práce s rodinou."

Dále jsme:

„Po setkání došlo ke krátkodobému propadu.
Ten se ale brzy změnil a nyní vnímám

pozitivní efekt rodinné konference“.

0,6 úvazku

Kapacita pracovníků:

„K plánu rodiny, který vznikl
během Rodinné

konference, se naše
rodina opakovaně vrací“.
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Pomáháme  díky:

Program se dotkl 114 rodinných příslušníků a blízkých osob. Poskytli jsme 21 konzultací.



Covid nás naučil přesunout hodně aktivit do online prostředí. Naučil nás pružně reagovat a přizpůsobovat
sebe, dobrovolníky i klienty aktuální situaci, být stále ve střehu a neustále sledovat informace z úřadu
vlády. Naučil nás vnímat mimiku i přes respirátory, naučil nás dělat výcviky dobrovolníků v menším počtu.,
Přinesl nám vzájemnou blízkost ale zároveň vzdálenost, když jsme na sebe koukali přes monitory. S klienty
jsme se potkávali v parku na lavičkách, pokud zrovna v rodině někdo zakašlal. Naučili jsme se
vyhodnocovat antigenní testy a jako všichni jsme se přizpůsobovali nejrůznějším situacím, o kterých by
před dvěma lety nikdo neuvažoval. Kromě krátkého období na jaře 2020 jsme služby nepřerušili,
maximálně jsme usilovali o možnosti potkávání se klientů s dobrovolníky a klientů s námi. 

U mladých klientů programu Ve dvou se to lépe táhne se během Covidu zlepšily vztahy doma, co se
však zhoršilo, byly vztahy s kamarády. Během tohoto období byly menší rozestupy mezi dvěma
schůzkami, ale zároveň se snížila délka trvání jedné schůzky, protože probíhaly online.
V současné době se začínají projevovat dopady izolace a psychické náročnosti období a o mentoring
je velký zájem, který se nám bohužel nedaří uspokojovat, z důvodu nedostatku dobrovolníků.
V programu Rodina k sobě přetrvávající pandemie způsobila u našich rodin narušení běžného režimu
a způsobila zhoršení nejen psychického stavu, ale i jejich sociální situace. Mimo standardní pomoci,
jsme našim klientům pomáhali zvládat online výuku, vyšší intenzitu rizikových situací v komunikaci
rodiny, absenci běžných možností trávení volného času, narůstají frustraci, pocit bezmoci a nejistoty.
Opatrnost panovala i u rodin při realizaci rodinných konferencí, obavy z nákazy, avšak i odpor                
 k testování účastníků, se stávaly velkými překážkami při pořádání závěrečných setkání rodiny.
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Lata a Covid/ Spolupráce s odborníky 
My a covid

Covid a klienti

Spolupráce s odborníky
Koordinujeme pravidelná setkání otevřené skupiny organizací pracujících s ohroženými dětmi 

Jsme členy a iniciátory 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, AVPO.
Jsme zapojeni do pracovní skupiny při MČ Praha 8 na téma spolupráce škol se sociálními službami                  
v oblasti prevence.

       a mládeží.

Členství v asociacích
Jsme členy Asociace veřejně prospěšných
organizací a přidruženým členem Asociace

společenské odpovědnosti.



Nejlepší příběhy píše život sám. O tom u nás v Latě víme své. S naším „Vánočním příběhem až z Ameriky“,
jsme získali třetí místo v soutěži Zlatý banán, kterou tradičně vyhlašuje Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR pro držitele značky Prověřená veřejně prospěšná organizace.  
 
Ačkoli se tato událost stala více než před rokem, příběh jsme do soutěže poslali v listopadu a ten byl k naší
radosti oceněn letos počátkem ledna. Zkrácenou verzi příběhu, jak si Latu vybral štědrý dárce, přinášíme
zde. Celý si ho můžete přečíst na našem blogu: https://www.lata.cz/blog/blog/vanocni-darek-az-z-
ameriky/

Komunikace k veřejnosti

Jedno předvánoční ráno v covidovém období k nám do Laty přišel e-mail tohoto znění: "Bude nam cti,
pokud prijmete nas dar ve vysi 100.000,- Kc a potesenim, pokud v tomto pro vsechny z nas nelehkem roce,
nas dar prispeje k podpore nektereho z Vasich projektu."
 
Po pravdě nejprve jsme váhali, jestli se nás někdo nepokouší „napálit“. Začali jsme hned pátrat po jeho
autorovi. Jméno, které pod e-mailem stálo, nám nebylo úplně neznámé. Internet potvrdil, že náš dárce by
mohl být renomovaný vědec, který je spojen s vývojem léku Remdesivir, který pomohl vyléčit řadu
pacientů s Covidem. 
 
Zajímalo nás, proč si manželé Gabriela a Tomáš Cihlářovi vybrali právě Latu a potěšilo nás, že paní
Gabriela dlouhodobě sledovala naši komunikaci na webu a na sociálních sítích. Podstatnou roli 
v rozhodování pomohla také značka spolehlivosti Prověřená veřejně prospěšná organizace.
 
Z celého srdce děkujeme za podporu manželům Gabriele a Tomáši Cihlářovým, bez kterých by se tento
příběh nestal.
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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 finančním a procesním hodnocením. V roce
2021 jsme ji již potřetí  úspěšně obhájili.

1 629 fanoušků na Facebooku
645 návštěvníků webu měsíčně

554 odběratelů newsletteru
261 fanoušků na Instagramu

65 sledujících na LinkedIn
4 newslettery

 

https://www.lata.cz/blog/blog/vanocni-darek-az-z-ameriky/


Pozn.: Příloha k účetní závěrce je ke stažení na
www.lata.cz/o-nas/ke-stazeni
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Finance 2021
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.
Lucii a Vítkovi Čelikovským z Centra Hladina za realizaci kurzů pro dobrovolníky a dlouhodobou spolupráci.
Matěji Kunešovi za výrobu videa pro dárce.
Radovanovi Mevaldovi za úpravu videí do nového vizuálu.
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.
Kavárně Kafeidoskop za plnou sbírkovou kasičku.
Luďkovi Rambouskovi a Romanovi Burešovi z NMS Market Research za zpracování a analýzu dat .
Antonínu Kubíčkovi za iniciativu a sdílení našeho projektu mezi kolegy v UniCredit Bank
Anně Vaníčkové a Lucii Lázničkové za garanci projektů.
Ovocnému Světozoru za sladké občerstvení.
Tomáši Vocelkovi za možnost využít fotografie vzniklé v projektu Aktualne.cz Zatracená generace Z.

Aquacentru Šutka, Biu OKO, Boulderové stěně LOKAL Blok, Divadlu v Dlouhé, Centru současného umění DOX, Chlupáčovu
muzeu historie Země, Minigolfu Kotva, Neviditelné výstavě, půjčovně lodiček a šlapadel Slovanka, Azylu opuštěných
zvířat Libeň, výtvarnému ateliéru Malování a kreslení, Smalterii na Malé Straně, posilovně DDM Praha 7, Centru tance,
Jump parku Jarov, klubu SÍŤ, Muzeu Karla Zemana, kinu Edison, keramické dílně Maříž, Národnímu technickému muzeu.

Individuálním dárcům: Tomáš Blahovec, Samuel Božoň, Lea Bránecká, František Cejnar, Filip Dembowski, Lívia Diósi,
Oldřich Heža, Monika Hanych, Martin Holeček, Jiří Houška, Petra Hradiská, Jakub Hyhlík, Evgeniya Chayka, Soňa
Jakoubková, Hana Jakubová, Jitka Johanidesová, Jana Kábrtová, Veronika Kracíková, Martin Král, Antonín Kubíček,
Anna Kučerová, Jiří Kunert, Radka Kunovská, Petr Leyer, Kristián Lichtblau, Zuzana Macháčková, Lenka Markvartová,
Kristýna Němcová, Veronika Panáčková, Jana Pobudová, Petr Potůček, Jan Skopový, Mariana Staffenová, Jakub
Svoboda, Pavel Šebera, Martin Šesták, Helena Široká, Jan Šťourač, Lucia Vinohradská, Pavel Vondrák, Michal Voráček,
Martin Weiser, Pavla Zvánovcová, Tomáš Žďára.

Za finanční podporu

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

Firemním partnerům: KPMG, Moneta Money Bank, NMS Market Research, Pantershop, SIROWA Czech, UniCredit Bank.

Poskytovatelům volných či zvýhodněných vstupů: 

Za další podporu děkujeme:
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Poděkování

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.

Nefinančním partnerům:
Alza, Pantershop, RESPILON Group, WEDOS Internet, CENTRUM Hladina, LMC, Hero clan.



"Byly jsme spolu v Latě dva
roky a pořád si občas
napíšem. Vím, že tam je."

"S ním to můžu
všechno hodit za hlavu 
a nemyslet na ty
průsery ve škole 
a doma."

"Řekl mi, že jsem ho naštval tím, co
dělám, a tak jsem to chtěl dělat
jinak.
Prý jsou i jiné možnosti, to jsem
netušil. Asi má pravdu, měl bych
dávat bacha."

"Už nemám strach objednat si 
u číšníka nebo se zeptat
někoho na ulici. Kdyby tam se
mnou nebyla, asi bych utekla 
a nic neřekla, jako vždycky.
Věděla jsem, že tam je 
a zvládla jsem to!"

"Brečely jsme spolu, když jsem jí to
řekla. Mlčely jsme spolu, když jsem
jí to řekla. A taky jsme běhaly mezi
kalužema a smály se a lidi na nás
koukali."

Pocity klientů 
Ve dvou se to lépe

táhne

"Ještě nikdy předtím jsem to
nezkusila, myslela jsem, že to
nedám. Nemusím nic
vysvětlovat,
nemusím se obhajovat. Prostě
mě bere."

"Zjistila jsem, že mě tohle
baví. Neptá se mě na školu,
ale na mě."
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