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Mám úctu ke všem lidem, kteří se – třeba i vlastní vinou – dostali na dno, avšak dokázali se 
znovu zvednout a normálně fungovat. Mám velké štěstí, že jsem se do podobně tíživé situace 
zatím nedostal. Navzdory mé nezkušenosti jsem si vědom, jak důležitá je při takovém životním 
restartu možnost o někoho se opřít – kdo člověka vyslechne, poradí, utěší, komu je možné 
maximálně důvěřovat.

Pro drogově závislé je v Kyjově takovou oporou terapeutická komunita Krok. Jsou to odborníci, 
kteří jsou nápomocni nejen při léčbě závislostí, ale především při následném abstinování. 
Už dvacet let Krok pomáhá potřebným začlenit se plnohodnotně zpátky do společnosti. 
Za uvedené období do komunity nastoupilo úctyhodných 319 klientů. To jsou čísla, která 
nepochybně podtrhují význam činnosti Kroku.

Užívání drog je celosvětovým problémem, který se netýká pouze samotných uživatelů. Drtivým 
způsobem ničí jejich rodiny, blízké, přátele. V širším kontextu sociálních a bezpečnostních 
dopadů se však neblaze dotýká celé naší společnosti. Jsem rád, že i díky Kroku se daří 
drogovou problematiku v Kyjově držet na rozumné uzdě. Narkomany ze svého okolí nikdy 
zcela nevymýtíme. Represe přitom v těchto případech není příliš účinná, lámat hůl nad lidmi 
trpícími nějakým druhem závislosti také k ničemu nevede. Daleko efektivnější je nabídnout jim 
alternativu k jejich droze – účinnou a léty prověřenou terapii v komunitě podobně postižených 
lidí. Takové aktivity osobně podporuji.

Kroku přeji, aby úspěšně fungoval minimálně dalších dvacet let. Podobně zaměřených spolků 
je v naší zemi jako šafránu, jejich služby jsou v dnešní době přitom pro společnost možná ještě 
přínosnější, než byly v době vzniku komunity na konci minulého století.

Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjova

ÚVODNÍ SLOVO
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Když něco potřebuju, sám si řeknu. – Sergej (Leden 2018)
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Organizace Krok vznikla dne 11. 12. 1998 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu 
vnitra ČR pod číslem VS/1-1/38 347/98-R. Od ledna 2014 se podle nového občanského 
zákoníku stala spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem. Zároveň také došlo ke změně 
názvu organizace na Krok Kyjov, z.ú. (zapsaný ústav).

Organizace Krok v Kyjově je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje 
členy na základě společného zájmu v souladu s ústavou, zákony České republiky a stanovami 
sdružení. 

Cíle a poslání programů Kroku odpovídají odborným a humanistickým principům a jsou  
v souladu s aktuální Národní strategií protidrogové politiky.

Posláním sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní 
instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí 
přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby 
zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. 

Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana 
a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými, a jejich rodinám, prevence rizikového 
chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti. 
Strategickým cílem je poskytovat péči klientům, zaměřenou na zmírnění, překonání  
a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty do 
života v přirozeném prostředí. Cílem sociálních služeb je pomáhat lidem, kteří se stali 
drogově či jinak závislými a jejich rodinám a působit na pozitivní změnu kvality života všech 
našich klientů.

V současnosti naše organizace poskytuje programy Terapeutická resocializační komunita 
pro drogově závislé, dalšími programy jsou Agentura pro občany, kde nabízíme SAS a OSP  
a program prevence Klipper, Program následné péče a program Dobrovolnického centra.

Poskytování pomoci a léčby drogově závislým, kteří chtějí abstinovat.
Integrace uživatele do společnosti, rodiny.
Profesionalizace a aktualizace nabízené služby.
Získávání všestranné pomoci pro zajištění fungujících programů. 

Registrace:  Krok Kyjov, z.ú. vzniklo zaregistrováním v rejstříku ústavů
    vedeném u Krajského soudu v Brně

Datum registrace: 4. 2. 2016 

Číslo spisu:              spisová značka U 128

IČO:                              68684312

Bankovní spojení:         ČSOB, pobočka Kyjov , č.ú. 155966264/0300

Sídlo:                            Krok Kyjov, z.ú.
                                        třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
                                      tel: 518 616 801, 732 137 357
   e-mail: oskrok@oskrok.cz
   web: www.oskrok.cz

KDO JSME
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Správní rada  Ing. Martin Maroš 
  Mgr. Blanka Pokorná
  Michaela Pěnčíková 
   
Kancelář sdružení  Ředitelka Mgr. Hana Čamlíková
 Účetní  Mgr. Radomíra Otrubová
 Administrativní pracovnice Markéta Leciánová
 
Terapeutická resocializační Hlavní terapeut Mgr. Milan Čamlík
komunita 
 Terapeuti  Mgr. Hana Čamlíková
  Mgr. Barbora Grmolcová
   
 Sociální pracovník Mgr. Markéta Kučerová 
   
 Pracovní terapeuti Mgr. Štěpán Pantlík
  Dana Líčková
  Jan Valenta
  Miroslav Vymazal
   
Program následné péče Vedoucí programu Mgr. Štěpán Pantlík
  Mgr. Milan Čamlík
  Dana Líčková 
   
Agentura pro občany Vedoucí programu  Mgr. Martina Chovancová
(SaS, OSP) 
 Sociální pracovníci Mgr. Tereza Konečná
  Mgr. Zuzana Hrbotická, DiS.
 
 Pracovníci v soc. službách Hedvika Kučerová
  Hana Hrazdílková

Dobrovolnické centrum Koordinátor centra Miroslav Vymazal
 
Prádelna pro občany  Barbora Tučková
  Silvie Svitálková

Projektoví pracovníci   Mgr. Tereza Čamlíková
  Ing. Petra Valihrachová
  Mgr. Gabriela Urbánková
  Michal Menšík

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KROK KYJOV, Z.Ú.

Výbor sdružení

Kancelář sdružení

Terapeutická resocializační 
komunita Krok Program následné péče Agentura pro občany Dobrovolnické centrum

Sociálně aktivizační  
služby pro rodiny s dětmi

Odborné sociální 
poradenství

Prevence

Doučování dětí

Komunita komunitě
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1998
Mapování problematiky alkoholu a drog na celé Moravě. Konzultace s odbornou veřejností, 
se státními a neziskovými organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Na tomto 
základě vznikly projekty, které měly financovat vznik terapeutické komunity (dále jen TK). 
Dne 11. 12. 1998 je založeno O.s Krok a je registrováno u MV ČR.

1999
Hledala se finanční podpora, prostory a podpora pro vznik TK v Kyjově. Město Kyjov 
pronajalo budovu na ulici Komenského. Komunita je situována ve městě, řešíme tak vztahy  
s veřejností, upozorňujeme na tuto problematiku a na výhody takového propojení.

7. 7. 1999
Den, kdy komunita zahájila svou činnost. Intenzivně se zařizovaly prostory, proběhly 
pohovory s prvními budoucími klienty. 

23. 8. 1999
Nastoupili první čtyři klienti. V komunitě se stanovila přesná pravidla, začaly probíhat 
terapeutické skupiny, individuální, skupinová a pracovní terapie. Skupinová a individuální 
terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. 
Během celého roku 1999 jsme získávali podporu pro realizaci cílů sdružení, navazovali 
spolupráci s celou řadou dalších organizací vytvářejících nabídku pomoci v drogové 
problematice. Projekt resocializační komunity se podařilo realizovat s podporou Okresní 
protidrogové komise v Hodoníně, významnou podporou MÚ Kyjov, s podporou a zdravotní 
garancí Okresní nemocnice v Kyjově, úřadu práce v Hodoníně a mnohých podnikatelů, 
dobrovolníků, atd. MÚ Kyjov nám pronajalo budovu pro činnost TK a jeho pracovníci nám 
pomáhali překonat těžké začátky bez finanční dotace. Tu jsme dostali až v prosinci, do té 
doby komunita fungovala na základě nadšení a přesvědčení ve smysluplnosti této práce. 

2000
Terapeutická komunita pokračovala ve své činnosti. Všechna existující pravidla se v komunitě 
dynamicky rozvíjela a doplňovala se pro upevnění kvality TK a k odstranění nedostatků. 
Klienti rekonstruovali v rámci pracovní terapie budovu. Kapacitu komunity jsme zvýšili na 
6 - 8 klientů. 

2001
Vznikla myšlenka Programu následné péče Krok a začaly jeho intenzivní přípravy. 
Terapeutická komunita nadále fungovala a zvyšoval se zájem o léčbu. Zaměřovali jsme se 
především na klienty z tohoto regionu, což umožňovalo úzkou spolupráci a bezpečný návrat 
do přirozeného prostředí. 

2002
Program následné péče  - služba pro klienty po léčbě, abstinující závislé - zahájil svou činnost. 
Služba také nabízí i chráněné bydlení v Kyjově. Cílem programu je budování klientovy 
samostatnosti s terapeutickou podporou.
Nadále jsme poskytovali poradenství a aktivity pro veřejnost, které souvisely částečně  
s činností komunity. Vnímáme zájem veřejnosti o službu poradenství a následné pomoci  
a podpory lidem v jejich problémech.
 
Velmi kvalitně funguje spolupráce s rodinami klientů. Intenzivně je využívaná nabídka pro 
rodinné příslušníky klientů na krátkodobý terapeutický pobyt v komunitě. TK nabízí možnost 
výkonu alternativních trestů – obecně prospěšných prací pro odsouzené klienty, rozšiřujeme 
spolupráci s Probační a mediační službou ČR. 

2003
Problematika klientely přicházející žádat o poradenství v drogové problematice se významně 

HISTORIE ORGANIZACE KROK
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rozšířila na témata, která z drog vycházejí, nebo ke drogám směřují. Dále je to problém 
nezaměstnanosti, kriminality, celé řady výchovných a rodinných problémů. Ukazuje se 
nutnost program osamostatnit. 
Vznikl nový projekt Agentura pro občany určená pro širší veřejnost, který zpočátku fungoval 
v provizorních podmínkách.
Terapeutická komunita a Program následné péče pracovali v plném provozu. Na výročním 
setkání se setkalo velké množství abstinujících, kteří prošli naší léčbou. Začali jsme s akcemi 
pro rodiny klientů - rodinný výlet, vánoční program. 

2004
V tomto roce stoupal zájem o léčbu v TK, registrovali jsme 34 klientů. 
Program Agentura pro občany pokračovala ve své práci s poradenským a psychosociálním 
zaměřením pro širší veřejnost. V červnu jsme zahájili probační program pro souzené klienty. 
Pro činnost Agentury jsme koupili z prostředků EU nový objekt. Rozšířila se nabídka služeb  
v Dílny pro muže a ženy, počítačovou učebnu a další alternativní programy.  

2005
V tomto roce prudce stoupal zájem o léčbu. Z důvodů omezené kapacity jsme poptávku 
poprvé v historii nemohli uspokojit. Léčby se zúčastnilo 44 klientů, z toho 27 mužů a 17 žen. 
Dokončili jsme rekonstrukci objektu Agentury pro občany. Nadále fungovaly všechny 
programy, skupin pořádaných pro veřejnost se účastnilo 130 osob. Prostory Agentury tvořily 
příjemné prostředí pro nejrůznější aktivity O.s. Krok. V objektu Agentury jsme přebrali 
provoz Prádelny. O jeho udržitelnost Město Kyjov usilovalo. 
Dokončili jsme stavební úpravy chráněného bydlení mužů v rámci projektu následné péče. 

2006
Stabilizovali jsme všechny služby sdružení. TK zaznamenala 100% obložnost. Vznikl nový 
projekt Vzdělávání a spolupráce. Občanské sdružení Krok realizovalo probační program 
Krok za Krokem. V areálu Terapeutické komunity klienti svépomocí přestavili hospodářskou 
budovu na dílnu pro muže.

2007
Proběhla registrace Terapeutické komunity, Programu následné péče a Agentury pro občany 
jako sociální služby. V tomto roce byl realizován nový projekt Rozvoj a stabilita. Byla rozvíjena 
spolupráce s městem Kyjov. Pokračovala spolupráce s Probační a mediační službou ČR.

2008
Stabilizovali jsme pracovní tým, přijali nové zaměstnance, udrželi jsme si 100% obložnost 
Terapeutické komunity. Projekty Vzdělávání a spolupráce, Rozvoj a stabilita dosáhly svoje 
cíle a byly ukončeny. Agentura pro občany rozšířila svoje služby o Odborné poradenství.
Proběhlo vytvoření Strategického plánu organizace, systematické odborné vzdělávání týmu, 
rozvoj fundraisingových aktivit. Zahájila se revitalizace venkovních prostor komunity na 
multifunkční prostor pro potřeby klientů, týmu a návštěvy.

2009
Oslava desetileté existence Občanského sdružení Krok se sebou přinesla ohlédnutí do historie 
a hledání nových nápadů a návrhů, jejich další tvořivé kombinování a zlepšování, revizi 
úspěšnosti léčby za 10 let existence. Pracovní terapii jsme směřovali na environmentální 
aktivity, aktivně jsme se zapojili do osvěty – Den Země, výroba a implementace umělých 
ostrovů, úpravy přírodních lokalit. Podařilo se nám zorganizovat Týden pro rodinu  
a zrealizovali jsme program „Čteme dětem“ pro Nemocnici Kyjov.
  
2010
Občanské sdružení Krok poskytovalo standardní nabídku registrovaných služeb. Nad rámec 
jsme začali realizaci evropského projektu „Dobrý job” na podporu zaměstnanosti našich 

Při rozhodování nevnímám tolik strachu a tím se o něj lepší rozhoduji. – Katarína (Únor 2018)
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klientů. Klienti doléčovacího procesu se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem”, v rámci 
kterého četli dětem v nemocnici Kyjov.

2011
Dařilo se nám získat finanční podporu k projektům se zaměřením na sebeprosazení, pracovní 
zkušenosti, rekvalifikaci a samotný koučink uživatelů našich služeb, podporovali jsme práci 
se sourozenci a rodinami uživatelů. Jednotlivé služby úspěšně prošli inspekcemi a kontrolami 
na různých stupních, zaštítili jsme garanci a následnost fungování našich služeb. 

2012
Prožili jsme náročný rok, ve kterém jsme se zaměřili na udržení kvality všech poskytovaných 
služeb. Terapeutická komunita poskytuje léčbu a umožňuje klientům průběžně řešit závažné 
sociální, právní, rodinné problémy. V rámci pracovní terapie jsme pokračovali v ekologických 
aktivitách. Realizovali jsme evropské projekty, které přinesly klientům a jejich rodinám 
možnosti nadstandardní terapeutické práce. 
V rámci OSP funguje právní poradna, tradičně s velkým zájmem z veřejnosti. Zájem se zvýšil  
i o rodinnou poradnu, která je součástí OSP v Agentuře. V programu následné péče se vytvořil 
plán otevřených klubů, které jsou tematicky orientované na bývalé klienty programu. 

2013
Pokračovali jsme v projektech Terapeutická komunita (TK), Program následné péče (PNP), 
Odborné sociální poradenství (OSP), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). 
Vytvořili jsme spolu s dalšími organizacemi projekt pro rozvoj prevence na Kyjovsku.
Také jsme uspěli v grantových výzvách ve třech projektech z Evropské unie. Projekty byly 
zaměřeny na posílení uplatnitelnosti klientů na trhu práce (Chci práci II, S chutí do práce) 
a na management krajiny (Management Věstonických nádrží, Neovision) s mimořádnými 
výsledky, viz popis projektů. Jako první zařízení na Kyjovsku začala Agentura pro občany 
realizovat službu asistovaný kontakt, prostřednictvím které se mohou děti setkávat s rodičem 
(rodinným příslušníkem), s nímž byly v minulosti vazby narušeny nebo neexistovaly. 

2014
Zahájili jsme projekt Dobrovolnického centra Komunita komunitě, na který jsme získali grant 
od Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci pracovní terapie jsme si vyzkoušeli půlroční 
provoz pily. Rozšířili jsme naše environmentální aktivity, pořídili jsme cvičeného ovčáckého 
psa, stádo ovcí a koz. Program následné péče získal úspěšně akreditaci na další 4 roky. 
Vybojovali jsme zachování služby SAS (sociální aktivizační služba) a nově začali spolupracovat 
s městem Veselí nad Moravou. Zájem o službu asistovaný kontakt a asistované předávání je 
nadále velmi žádaný – jak ze strany OSPD, tak ze strany soudů a klientů. 

2015
Tomuto roku vládly environmentální aktivity. Klienti upravili 20 pískovcových stěn pro 
hnízdění vlh a břehulí, vyrobili několik budek pro hnízdění orla mořského a již po osmé se 
podíleli na managementových úpravách ostrovů Novomlýnských nádrží. V rámci pracovní 
terapie jsme začali jezdit na farmu ve Skalce. Byla natočena dvě DVD – Krok k přírodě a Cesta 
rodiny. Oba dokumenty je možné shlédnout na našich webových stránkách www.oskrok.
cz. Rok 2015 byl na Agentuře pro občany rokem testování pracovníků, systému, kapacity, 
prokázání kvality navenek apod. Celým rokem nás provázela „prevence“. Své čestné místo si 
tak obhájily programy, které byly do této doby spíše okrajové nebo součástí něčeho jiného. 
Jedná se o Programy dlouhodobé primární prevence (PPP). 

2016
4. 2. 2016 došlo ke změně právní formy a názvu organizace – nově Krok Kyjov, z.ú. (zapsaný 
ústav). Započali jsme spolupráci se skanzenem Strážnice, kde klienti komunity pod vedením 
pracovního terapeuta opravovali hliněné zdivo, podlahy a omítky na rodinném domu z roku 
1868. 

Napadá tě někdy, že fetoval jsem proto, že jsem se litoval? – Milan (Leden 2018)
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Na Agentuře fungovaly obě sociální služby – SAS i OSP. Stále se rozvíjel zájem o služby 
Rodinné poradny. Realizovaly se Programy prevence na školách v Kyjově i jeho ORP. Díky 
dofinancování obou služeb koncem roku jsme vnímali větší finanční stabilitu.

2017
Proběhla oslava osmnácti let fungování TK Krok. Byl to náročný rok, co se týče nedostatku 
zaměstnanců, které se podařilo plně doplnit v průběhu druhé poloviny kalendářního roku. 
S klienty jsme podnikli výlety po koutech jižní Moravě. V rámci pracovní terapie jsme 
pokračovali v environmentálních aktivitách, již podesáté se uskutečnil výjezd na ostrovy 
Novomlýnské nádrže. Agentuře pro občany probíhaly preventivních programů pro školy  
v blízkém okolí. I nadále fungovaly služby SAS i OSP, o které byl stabilní zájem.

2018
Organizace Krok Kyjov, z. ú. poskytovala standartní nabídku svých služeb. V Terapeutické 
komunitě jsme rozběhli projekty Živé břehy a Revision týkající se environmentálních aktivit, 
které nadále naplňovaly obsah pracovní terapie. Program následné péče úspěšně absolvoval 
certifikaci RVKPP na další 4 roky. Agentura pro občany pokračovala se svými službami,  
o které je stabilní zájem.

Radost ze života nemůže být podmíněná. – Monika (Únor 2018)
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Pro koho jsou naše služby určené? 
Odborné služby jsou přístupné široké veřejnosti bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, 
jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický 
stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné také bez 
ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

Cílové skupiny:
• lidé s drogovou závislostí od 15 let (muži i ženy bez rozdílu vzdělání, vyznání, národnosti, 

politické příslušnosti apod.)
• jejich rodiny
• ohrožená mládež 15 -18 let, mladí dospělí do 26 let
• dospělá veřejnost, lidé v sociální nouzi
• děti od 3 do 15 let − preventivní programy 
• kolegové ze spolupracujících organizací, zájemci o práci v sociální sféře, studenti  

humanitních oborů – sebezkušenostní stáže a vzdělávání

Co nabízíme?
V organizaci Krok realizujeme tyto programy:
• Terapeutická resocializační komunita Krok – dlouhodobá rezidenční léčba pro drogově 

závislé dívky a chlapce od 15 let
• Program následné péče Krok – doléčování klientů, kteří prošli dlouhodobou léčbou, 

včetně možnosti podporovaného bydlení
• Agentura pro občany (SAS, OSP) – sociální, rodinné, výchovné, právní a drogové 

poradenství pro osoby v krizi, společensky znevýhodněné nebo nezaměstnané.

Mezi naše další navazující projekty:
• Programy primární prevence hrazené městem Kyjovem 
• Dobrovolnické centrum - vzniklo v rámci projektu Komunita komunitě

Certifikace, registrace
registrované sociální služby:
• Terapeutická komunita
• Program následné péče
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Odborné sociální poradenství
• pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti 

organizace – Rezidenční péče v terapeutických komunitách
• Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti 

organizace – Ambulantní doléčovací program
• Akreditace Dobrovolnického centra

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMECH
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Poslání terapeutické komunity: Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislostí

Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro klienty 
s drogovou závislostí od 15 let. Léčba v komunitě je postavena na postupném vývoji 
klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, sebekontroly  
k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i směrem ven, 
ke společnosti. 

Skupinová a individuální terapie se opírá především o Transformační systemickou terapii 
Virginie Satirové, která podporuje rozvoj vnitřních zdrojů klienta, TK Krok je komunitou 
ve městě, což umožňuje běžné aktivity, kontakty a také každodenní konfrontaci s reálným 
světem.

Délka pobytu klienta se pohybuje kolem jednoho roku a rozděluje se do čtyř fází. Klienti 
postupují do jednotlivých fází podle aktivity a osobních posunů. Rozdělení pobytu na fáze 
vytváří přirozený motivační prostor, ve kterém lze využívat systém různých výhod a omezení. 
Fáze umožňují klientům přirozený vývoj, učí je odpovědnosti za své chování, učí je přijímat 
odpovědnost i za klienty v nižších fázích, celou skupinu a chod komunity. 

Součástí terapie je dodržování denního režimu, který vymezuje časově a obsahově program 
komunity. Režim slouží k získání nebo obnovení zdravých návyků, uvědomění si svých 
povinností a odpovědností vůči sobě a druhým. V rámci pobytu se klienti účastní pracovní 
terapie, jejímž cílem je osvojení základních dovedností, které klienti využijí v běžném životě. 
Nacvičují si pravidelnost, pracovní návyky, zručnosti v různých typech prací, nedílnou 
součástí je možnost získání osvědčení potvrzující stupeň zručnosti v dovednostech jako je 
šití, práce s PC, práce v zámečnické dílně, zemědělské práce atd. 

Na skupinové terapii se řeší traumata jednotlivých klientů, interpersonální a intrapsychické 
konflikty, pracují na svých osobních tématech, nacvičují si potřebné dovednosti, klienti se učí 
tvořivosti za použití různých terapeutických technik. Při skupinové práci se využívá skupinová 
dynamika, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. 

Nedílnou součástí terapie je Individuální plán léčby. Individuální plán reflektuje po celou 
dobu pobytu potřeby a cíle, kterých chce klient prostřednictvím odborné péče dosáhnout  
a jednou měsíčně je aktualizován. 

V rámci volnočasových a zážitkových aktivit jako např. výlety do okolí, hry, sport, organizování 
akcí pro veřejnost, zátěžové a zážitkové pobyty v přírodě, dobrovolnických aktivit atp. se 
mají klienti možnost seznámit s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostali, 
nebo se jim v období užívání drog přestali věnovat. 

Významnou součástí léčby je spolupráce s rodinou. Rodinní příslušníci klienta se aktivně 
podílejí na léčbě klienta v TK. Účastní se aktivit pořádaných pro rodiny klientů, rodičovských 
skupin, mužských a ženských skupin i ostatních akcí TK. Rodinní příslušníci mohou kdykoli 
požádat o individuální konzultaci.

V TK je zajištěna veškerá péče o zdravotní stav klientů. Pokud je klient pozitivní na hepatitidu, 
kontaktujeme infekční oddělení v místní nemocnici, kde mu je zajištěna pravidelná péče. 
Sociální práce je prováděna s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky klienta pro 
jeho následnou abstinenci. V oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání, soudních 
řízení, finančních záležitostí a jiných dle potřeby.

S klienty pracuje sociální pracovník, který chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost 
jeho sdělení. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Sociální pracovník 
dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na něž mají nárok,  

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
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a to nejen od instituce, ve které je zaměstnán, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty 
o povinnostech, jež vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. 
Při sociální práci s klientem jsou hledány možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení 
jejich problémů. Klienti se učí komunikačním dovednostem, jsou vedeni k odstraňování 
bariér a nefunkčních vzorců chování, provádějí nácvik asertivního chování.
Výkon trestu obecně prospěšných prací v TK funguje v součinnosti s probační a mediační 
službou ČR, kdy si může klient tento trest během léčby odpracovat.

V roce 2018 u nás absolvovalo rezidenční léčbu celkově 32 klientů, z toho 23 mužů  
a 9 žen. Převážná část uživatelů pochází z Jihomoravského kraje. Věková skladba uživatelů 
se pohybovala v rozpětí od 15 do 52 let. Věkový průměr klientů v roce 2018 dosáhl 24 let. 
Letošní rok ukončilo léčbu úspěšně (s rituálem) 6 uživatelů a 13 uživatelů přerušilo program 
předčasně. Na konci roku 2018 bylo v programu 13 uživatelů služby.

Nejčastěji k nám přicházejí klienti závislí na návykových látkách ve středním až těžkém 
stupni závislosti, typicky užívající několik let nitrožilně. Z hlediska diagnózy převládají klienti 
primárně závislí na pervitinu, mezi nejčastější sekundární drogu patří marihuana. Závislost 
na hraní, tedy gambling, patřila dříve mezi sekundární problémy klientů, v současnosti má 
problémy s hraním většina klientů. 

Je potřeba uvést i nárůst sociální problematiky, se kterou uživatelé služby přicházejí. 
Zaznamenáváme zvýšený podíl kriminality, komplikace dluhové problematiky a různé právní 
problémy. 

Cílovou skupinou jsou lidé od 15 let věku, kteří jsou závislí na drogách či automatech, mají 
zájem abstinovat, a kteří chtějí naši pomoc a podporu při opětovném začlenění do života 
bez drog. 

Vstupní kritéria
• věk nad 15 let
• doporučení z PL, KC apod.
• diagnostikovaná závislost (na návykových látkách – drogová, alkoholová, se závislostí na 

herních automatech aj.)
• motivace, potřeba a zájem řešit svůj život se závislostí

Aktivity, které jsme letos absolvovali nad rámec standardní nabídky služeb programů:
• Ženské skupiny pro veřejnost
• Víkendová ženská skupina
• Valpuržina noc
• V rámci Dne Země realizované přednášky o ochraně přírody 
• V rámci Dne Země úklid v okolí cesty do Bukovan
• Zážitkový víkend pro klienty Programu následné péče
• Rodinná setkání klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky
• Výroční klub programu následné péče
• Oslava výročí TK – pro pozvané hosty
• Sjíždění řeky Moravy
• Prezentace „Management přírody na Věstonické nádrži“
• Dobrovolnická akce Úklid ostrovů
• Environmentální aktivity pro klienty TK a PNP
• Zážitkové a poznávací výlety pro klienty TK
• Tvoření pro veřejnost – Agentura pro občany
• Vánoční klub PNP
• Vánoční setkání pro rodiny klientů

Já rozhoduji o tom, jak se mám. - Taras (Červen 2018)
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Cokoliv přijde, uvítám to s úsměvem. – Matěj (Únor 2018)

Ukončení klientů v programu

Počet všech uživatelů služby za rok 2018

VÝKONY
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Program následné péče Krok funguje od roku 2002 a jeho posláním je sociální znovuzačlenění 
klientů do života a společnosti. Program následné péče funguje jako přechodový můstek 
mezi komunitou a začleněním se zpět do společnosti. Poskytuje klientům podporu ve 
zranitelném období těsně po ukončení léčby.
Do programu následné péče se mohou zapojit osoby od 15 let věku, závislé na návykových 
látkách/automatech, které absolvovaly tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti. Chtějí 
abstinovat, začlenit se zpět do společnosti a pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc 
při přechodu do běžného života bez drog. 
Uživatelem programu následné péče se může stát člověk, který spadá do cílové skupiny  
a projeví zájem o poskytnutí služby, splní vstupní podmínky a je rozhodnutím týmu 
pracovníků PNP přijat. 
Program trvá přibližně půl roku a nabízí klientům podporované bydlení a sociálně-
terapeutické činnosti. V rámci podporovaného bydlení je klientům za zvýhodněnou cenu 
poskytnuto ubytování v zařízeném bytě. Klienti se sami starají o domácnost, vykonávají 
samoobslužné činnosti jako je např. úklid, vaření, praní, žehlení. 
Klienti se v rámci programu dvakrát týdně účastní skupinové terapie pod vedením terapeuta 
a dle potřeb mají možnost využít individuální terapii. Na skupinových setkáních řeší své 
aktuální problémy, sdílí své pracovní i osobní úspěchy a neúspěchy s ostatními klienty 
programu. V případě potřeby je jim poskytnuta podpora a pomoc při hledání zaměstnání. 
Klienti se mohou také zúčastnit párové terapie. 
V rámci individuální terapie pomáhá terapeut klientovi stanovovat reálné cíle a podporuje 
jej v jejich naplňování. 
Díky službám programu následné péče si klienti vyzkouší samostatnou péči o domácnost, 
hospodaření s financemi, rozvržení dne – skloubení pracovních činností a osobního volna. 
Mají možnost realizace dovedností, které získali v léčbě, ověří si svoji abstinenci. Významným 
faktem je, že všechny tyto činnosti se dějí za podpory terapeutů, čímž se snižuje riziko 
relapsu klienta.

Vstupní kritéria pro přijetí do PNP 
• věk nad 15 let (u bydlení min. 18 let)
• mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.)
• jsou po rezidenční léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě - dlouhodobé 

sociální rehabilitaci a v současnosti abstinují
• jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit do společnosti
• jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP), nebo studují 

Kontraindikace pro přijetí do PNP 
• stav intoxikace
• výrazné projevy syndromu odnětí látky
• akutní psychotický stav
• závažná psychiatrická diagnóza vyžadující zdravotnické zařízení
• neakceptace abstinence v širším slova smyslu - drogy, alkohol, herní automaty
• nepřijetí pravidel programu

Zájemce o vstup do programu může pracovníka Programu následné péče kontaktovat pomocí 
mailu (pnp@oskrok.cz), telefonicky (vedoucí: 739 257 755, hlavní terapeut: 732 200 106), 
písemně na adresu: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov nebo osobně v prostorách 
Agentury pro občany v pondělí, úterý a pátek. Domluví si s hlavním terapeutem nebo vedoucím 
programu termín prvního setkání, kde se zájemce dozví základní informace o programu. 

Co je potřeba před nástupem: 
• napsat a odevzdat svůj osobní životopis
• žádost o službu (s datem nástupu)
• v případě Bydlení potvrzení od lékaře
• vytvořit se sociálním pracovníkem prevenci relapsu a zakázku (max. do dvou týdnů po nástupu)

PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE
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• z předchozí léčby propouštěcí zpráva 
• Více informací se dozvíte na setkání s vedoucí nebo hlavním terapeutem. Dostanete 

také k nastudování průvodce programem „Pod střechou“.

Zhodnocení služby na konci roku 2018
V roce 2018 pokračoval program v návaznosti na předcházející roky, jeho struktura zůstává 
prozatím stejná – pondělní skupiny na bydlení, úterní pohovory s garantem, čtvrteční 
pohovory s hlavním terapeutem a páteční abstinentské kluby. Bylo uskutečněno několik 
akcí pro aktuální klienty spolu s dlouhodobými abstinenty zaměřených na terapeutickou  
a zátěžovou rovinu. Tým je stabilní, jeho složení se nemění.
V roce 2018 se účastnilo strukturovaného Programu následné péče celkem 15 klientů, z toho 
1 klient program ukončil úspěšně a z těchto 15 klientů jich 12 využilo možnosti pobytové 
varianty služby (Bydlení), která nabízí čisté, bezdrogové a bezalkoholové prostředí. 
K 31. 12. 2018 bylo ve strukturovaném programu celkem 9 klientů – šest muži a tři ženy. 
Mimo strukturovaný program využívalo program PNP v roce 2018 - 38 klientů. 
V roce 2018 celkem program následné péče využívalo 53 klientů. 

Za pozitivní považujeme:
• Úspěšně jsme absolvovali certifikaci pro Radu vlády (RVKPP).
• Aktualizovali jsme systém stížností.
• Aktualizovali jsme systém kontroly a evidence.
• Zavedli volitelný systém uzamykání cenností ve zvláštní uzamykatelné skříni.
• V roce 2018 si všichni klienti v Programu našli zaměstnání a zařadili se do pracovního 

procesu, během programu si klienti plánovali svůj volný čas a nacházeli nové zájmy  
a koníčky (fotbal, samostudium cizích jazyků, focení, posilovna atd.). Někteří pokračují 
v dalším vzdělávání.

• V rámci víkendů zaměřených na rodinnou terapii se klienti mohli přiblížit svým rodičům 
a pracovat s nimi na společných tématech, během návštěv u rodiny se postupně 
zlepšovala komunikace s rodinou, všichni klienti si po ukončení programu nebo v jeho 
průběhu našli samostatné bydlení.

• Klienti aktivně přináší nové náměty na zlepšování služby.
• Osvědčuje se systém úklidu bytu pro PNP, který se zapisuje do deníku.
• Osvědčuje se funkce šéfa domu, ve které se klienti střídají.
• Při skupinové práci jsme se s klienty více věnovali sociálním rolím, nácviku způsobu 

provádění těchto rolí.
• Klienti a dlouhodobí abstinenti byli aktivní v organizování společných aktivit, vzájemně se 

potkávají v osobním volnu a plánují společné akce – výšlapy, výlety, fotbal, čajovnu apod.
• Dobrou spolupráci s rodinnými příslušníky klientů, rodiče mají zájem se účastnit aktivit 

pro ně a být součástí terapie, pracovat na přetrvávajících problémech v rodině.
• Kvalitní způsob předávání klientů mezi pracovníky léčebného zařízení a Programu 

následné péče.
• Program představuje ověřenou stabilní formu doléčování klientů, máme úspěchy, naši 

klienti dlouhodobě abstinují.
• Současní i bývalí klienti PNP se účastnili environmentálních aktivit na Novomlýnských 

nádržích.
• Kluby abstinentů byly posíleny přístupem klientů i vyšší účastí z řad dlouhodobých 

abstinentů a plní svou funkci konfrontace mladých a zkušených abstinentů, jejich 
způsobu řešení problémů a podobně.

Za ne příliš pozitivní považujeme:
• Stále pracujeme na pravidlech bydlení, situace se pomalu zlepšuje. 
• Pro klienty je existenčně významná podpora při bydlení, je to pro ně důležitý krok  

v začátku nového života, organizace se snaží nabídnout jim bydlení za přiměřenou výši 
nájmu nabídnout.

Jsem tady článkem řetězu. - Michal (Září 2018)
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Pracuji na přijetí věcí tak, jak jsou. - Nik (Listopad 2018)

VÝKONY



17

AGENTURA PRO OBČANY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sídlo: IČO:
třída Komenského 2124/44 68684312
697 01 Kyjov

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba: 
Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Martina Chovancová
Tel.: 518 616 801 E-mail: chovancova@oskrok.cz
E-mail: oskrok@oskrok.cz

Místo poskytované služby:  Kontakt: 
Agentura pro občany – Odborné sociální 
poradenství

Tel. 518 324 557, 739 084 422

Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov www.oskrok.cz
www.agentura-krok.cz

Kapacita: Provozní doba:
Okamžitá kapacita služby je 2. Út: 8.00 – 15.30

Čt: 8.00 – 17.30
Poslední konzultace je 30 minut 
před koncem provozní doby. V jiné 
dny dle individuální dohody.

Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání KROK Kyjov, z.ú. nabídnout lidem 
podporu osobního růstu pro změnu kvality života.  Pomáhá lidem rozvinout nebo získat 
schopnosti a dovednosti vedoucí k osamostatnění při řešení situací, ve kterých se nachází.
Realizujeme Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) a Odborné 
sociální poradenství (dále jen OSP). Součástí OSP je občanská poradna, rodinná poradna  
a adiktologická poradna. Na Agentuře jsou realizovány také Programy dlouhodobé primární 
prevence Klipper.

Odborné sociální poradenství jsme poskytovali osobám nacházejícím se aktuálně v krizové 
situaci, kterou nedokáží sami zvládnout. Dařilo se nám naplnit cíle služby, a to poskytovat 
klientům potřebné informace, rady a odborné konzultace, které mohou přispět k řešení 
konkrétního problému s pomocí sociálního pracovníka, rodinného terapeuta, právníka či 
adiktologa tzv. pod jednou střechou. Realizovali jsme skupinové setkávání osob s podobným 
problémem. Nadále v rámci spolupráce s obcemi ORP Kyjov dojíždíme každé první úterý  
v měsíci také do poradny do Svatobořic – Mistřína a každý první čtvrtek v měsíci do poradny 
do Vracova. Občané těchto obcí nás tak najdou 1x měsíčně přímo u nich v obci.

V roce 2018 se na nás klienti služby obraceli opakovaně v oblastech: rodiny a mezilidských 
vztahů (témata rozvodu, úpravy poměrů k nezletilým dětem a společné jmění manželů), 
dluhové problematiky (práva a povinnosti dlužníků, práva a povinnosti věřitelů, platební 
rozkazy, exekuce, insolvenční řízení a další). Nadále pomáháme klientům v oblasti oddlužení. 
Pomáháme zpracovávat insolvenční návrhy. Spolupracujeme s akreditovanou poradnou 
Charity Hodonín. Stále se zabýváme spotřebitelskou problematikou (reklamace zboží, 
vymáhání práv spotřebitele), ale zaznamenali jsme již méně dotazů z této oblasti. 

Zájem o služby odborného poradenství je stabilní, klienti se na nás obracejí opakovaně  
v různých situacích. Často přicházejí noví klienti na doporučení těch, kteří naše služby již 
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dříve využili. Největší počet klientů se na nás obrací přímo z Kyjova (více než 50%) a následně 
v rámci celého ORP Kyjov. Pracovníci poradny se pravidelně vzdělávají, aby byli přínosem 
při řešení situace klientů poradny. Spolupracujeme s ostatními poradnami, zejména v okolí, 
případně s dalšími odborníky – advokáty, insolvenčními správci, úřady práce, obecními  
a městskými úřady, OSPOD, soudy, aj.

Nově je v rámci poradny poskytována tzv. edukace. Ve spolupráci s orgány sociálně 
právní ochrany dětí v rámci regionu (kyjovsko, hodonínsko, veselsko) a Okresním soudem  
v Hodoníně byla zavedena tzv. Cochemská praxe a úkolem nás jako poskytovatele služeb je 
edukace osob. Nejedná se o jiné služby, než byly v rámci problematiky rozvodu a rozchodu 
poradnou poskytovány doposud. Jen jsou metodicky uspořádány do bloku 3 – 4 setkání 
a s klienty pracujeme v souladu s předanými kompetencemi a dohodou výše uvedených 
subjektů.

Cílová skupina klientů: 
• rodiny s dítětem/dětmi 
• osoby v krizi 
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách 

Věková kategorie klientů: 
• starší děti (11 – 15 let)
• dorost (16 – 18 let)
• mladí dospělí (19 – 26 let)
• dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let) 

Nejvíce našich klientů spadá do kategorie dospělí a mladší senioři. Dále však evidujeme příliv 
věkové kategorie do 26 let, kde řešíme zejména vztahy v rodině a dluhovou problematiku. 
Někteří klienti se na nás obrací opakovaně nebo je jejich záležitost řešena v rámci několika 
setkání. V roce 2018 naši poradnu navštívilo 292 klientů a celkový počet intervencí byl 
5173 (počítá se každých 30 min práce s klientem). 

Občanská poradna Krok Kyjov je členem Asociace občanských poraden.  

Staré vzorce znamenajú starý život. - Hanka (Červen 2018)
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Od 1. 1. 2018 jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi financovány v rámci 
veřejné zakázky pod evidenčním číslem Z2017-031971 s názvem „Zajištění poskytování 
sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje“; část č. 10 s názvem „ Zajištění 
poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje v oblasti Kyjov II.“.

Ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme poskytovali pomoc a podporu 
rodinám a dětem, kde je jejich zdravý vývoj ohrožen dlouhodobě nepříznivou situací, kterou 
nedokáží sami bez pomoci překonat. 
Služba byla dostupná od úterý do pátku v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a dále 
dle individuálních potřeb uživatele. Ambulantní služba byla poskytována v zařízení Agentura 
pro občany v konzultační místnosti, případně kanceláři sociální pracovnice, kanceláři rodinné 
poradny dle naplnění kapacity služby. Terénní služby byly poskytovány přímo v rodině klienta. 
Ve službě pracují tři sociální pracovnice, dva pracovníci v sociálních službách. Psychologickou 
podporu lze zabezpečit v rámci služby Odborné sociální poradenství. Terénně je služba 
poskytována v přirozeném sociálním prostředí 
uživatele. 

Dařilo se nám naplnit cíle služby, a to:
• podporou a nácvikem rodičovského chování
• pomocí při vedení, hospodaření a udržování 

domácnosti
• pomocí s přípravou dětí do školy
• řešením vzájemných vztahů v rodině
• pomocí týkající se rodinných, sociálních  

a mezigeneračních problémů

Když mám dobré prozívání a držím si ho, chovám se dospěle. - Taras (Červen 2018)

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Sídlo: IČO:
třída Komenského 2124/44 68684312
697 01 Kyjov

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba: 
Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Martina Chovancová
Tel.: 518 616 801 E-mail: chovancova@oskrok.cz
E-mail: oskrok@oskrok.cz

Místo poskytované služby:  Kontakt: 
Agentura pro občany – Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

Tel. 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok..cz

Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov

Kapacita: Provozní doba:
Okamžitá kapacita ambulantní služby je 2,
terénní 3.

Út - Pá: 8.00 – 15.30
Poslední konzultace je 30 minut 
před koncem provozní doby. Jiné 
dny a hodiny dle individuální 
domluvy (př. liché soboty 
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00).
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Prožívám tu věci, které jsem dřív neznal. - Patrik (Červenec 2018)

• aktivizací rodiny individuální či skupinovou formou
• nácvikem sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách a zařízeních pro výkon 

ústavní výchovy
• emocionální podporou
• doprovázením v nejrůznějších životních situacích

V roce 2018 byla služba realizována cca 60% formou terénní práce v rodině, tzv. asistencí 
v rodině. Klientům jsme nejčastěji pomáhali s podporou a nácvikem rodičovského 
chování, přípravou dítěte/dětí do školy, úpravou denního režimu, trávením volného času, 
udržováním, hospodařením domácnosti, při komunikaci s úřady, soudy. Realizovali jsme 
skupiny osobnostního a sociálního rozvoje pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku 
6-26 let. Tyto skupiny spadají do aktivizačních činností služby a mají převážně preventivní 
charakter. Zároveň se nám takto daří oslovovat cílovou skupinu děti a mládež do 26 let spíše 
neformální cestou a zážitkovým způsobem. V mnoha případech tak má naše práce přesah 
do rodin, kde se již může něco dít a není ještě zachycena v systému péče a podpory nebo  
v agendě OSPOD. Rodina, případně dítě samo, se tak může dříve obrátit k odborné pomoci  
v záležitostech, které jsou snadněji a lépe řešitelné.
Dařilo se nám aplikovat nejrůznější metody práce v rodinách, které si osvojujeme v rámci 
různých seminářů a výcviků v oblasti práce s rodinou. Pravidelně jsme se v rámci práce  
s konkrétními rodinami účastnili případových konferencí a spolupracovali s příslušnými 
OSPOD, případně soudy. Jedná se zejména o OSPOD Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín 
a Okresní soud Hodonín. Nad rámec dotačních titulů pro sociální služby jsme opět podali 
projekt Terapie a mediace v rodinách, díky kterému doufáme v možnost lépe zpřístupnit 
terapeutické služby pro rodiny, kde je to pro ně finančně nedostupné, ale potřebné z hlediska 
pomoci při řešení nepříznivé situace rodiny (rozchody, rozvody, vztahy v rodině). 
Zájem o služby je stabilní, klienti se na nás obracejí opakovaně v různých situacích. Počet 
klientů v rámci ORP a města Kyjov je vyrovnaný. Klienti z Kyjova využívají spíše ambulantní 
formy služby, v rámci ORP zase spíše formu terénní. Cenné je pro ně to, že vedle služby SAS 
poskytujeme také OSP. Často se jedná o rodiny, které jsou předlužené nebo se nemohou 
dohodnout na péči o děti, případně styku s dětmi po rozchodu či rozvodu a mohou řešit  
i tuto problematiku s námi. Mohou využít právní konzultace a poradenství v rodinné poradně.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi.

Může se jednat o:
• děti a mládež ve věku 6-26 let
• rodiny, které chtějí poradit v nejrůznějších záležitostech
• rodiče, kteří jsou znevýhodněni při péči o dítě (např. z důvodu handicapu….)
• rodiny v agendě SPOD
• rodiny, ze kterých byly děti odebrány a které usilují o jejich návrat
• rodiče potýkající se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování

Počet klientů ve službě SAS se pohybuje v cca 10-15 klientů (rodin) měsíčně. Jedná se jednak  
o nové klienty, jednak o opakované, se kterými pracujeme už déle. Smlouva o službě je 
uzavírána většinou na dobu 3 měsíců a déle. V mnoha rodinách, kde probíhá asistence  
v rodině, jsou kumulované problémy, které pomáháme řešit v rodině už společně s OSPOD.  
V těchto rodinách službu poskytujeme běžně po dobu celého roku i déle. Pracujeme s více 
členy jedné rodiny. 

V roce 2018 jsme poskytovali službu v 63 rodinách, pracovali se 107 klienty a celkový počet 
intervencí byl 5173 (počítá se každých 30 min práce s klientem). 
Propagace obou služeb je zajišťována distribucí informačních letáků prezentujících organizaci 
a poskytované služby. Ty jsou také potencionálním uživatelům předávány při jejich návštěvě 
služby. Dále jsou letáky umístěny na veřejných místech, v různých institucích a organizacích 
– např. v čekárně dětských a ženských lékařů, v prostorách MěÚ Kyjov a také na jejich 
sociálních odborech, Úřadu práce Kyjov, Informačního centra města Kyjova, místní veřejné 
knihovně, v prostorách našeho pracoviště k volnému rozebrání, příležitostně na městských 
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úřadech okolních obcí, základních a mateřských školách apod. Informace o projektu jsou 
umístěny na webových stránkách Kroku.
Spolupracujeme i s dalšími subjekty: městské a obecní úřady Kyjov, Veselí nad Moravou, 
Bzenec, Vracov, Svatobořice – Mistřín a další, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 
(detašované pracoviště v Kyjově), Úřad práce Kyjov a Hodonín, Střední odborná škola 
zdravotnická a sociální v Kyjově, Psychocentrum Domeček Hodonín,o.p.s. – Poradna pro 
rodinu a mezilidské vztahy, Triada – poradenské centrum, o.s., SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., 
Policie ČR, Městská policie Kyjov, Centrum sociálních služeb Kyjov, Diecézní charita Hodonín, 
Občanská poradna Brno a Uherské Hradiště.

V roce 2018 jsme v rámci SAS realizovali Tvořivé aktivity pro rodiny s dětmi. Aktivity byly 
zaměřené na rozvoj zručností a snažili jsme se vždy zapojit celou rodinu. Proběhlo:

Tvoření pro základní školu Komenského, Kyjov 31.5.2018 – téma : Malování na trička
Jarní tvoření pro veřejnost 15. 5. 2018 – téma: Veselé papírové tvoření
Podzimní tvoření individuálně v rodinách pro uživatele SAS v týdnu  17. – 21. 9. 2018  -  
Téma: Veselé korálky
Předvánoční tvoření individuálně v rodinách pro uživatele SAS v týdnu  17. - 21. 12. 2018 – 
Téma: Sněhové dekorace - sněhuláci

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
V roce 2018 jsme neměli žádné dítě v systému SPOD, neboť to nebylo třeba. Jelikož v obou 
službách dobře spolupracujeme s OSPOD Kyjov a dalšími OSPOD v regionu, neměli jsme 
potřebu sami SPOD vykonávat, ani to nevyžadovala povaha práce s klienty do 18 let. V textu 
výše zmiňujeme snížení věkové hranice cílové skupiny, a to např. děti v doprovodu zákonného 
zástupce dochází do rodinné poradny. Jedná se buď o rodinu v agendě OSPOD nebo si službu 
vybrala rodina dobrovolně a je jim poskytována jako sociální služba nebo navazující služba 
Agentury pro občany. 
Pracovníci Agentury pro občany při Krok Kyjov, z.ú. se aktivně zapojili do projektu „Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva práce a sociálních 
věcí, díky kterému byly služby poskytované Krok Kyjov zviditelněny a vyhodnoceny jako 
potřebné a přínosné pro ohrožené děti a rodinu. Projekt se zaměřuje na posílení mezirezortní  
a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Bližší informace 
najdete v dokumentu „Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby“ v jihomoravském 
kraji ORP Kyjov na webu http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/analyzy-siti-sluzeb/.

PROGRAMY PREVENCE
Preventivní program rizikového chování, pod zastřešujícím názvem Klipper, patří k nabídce 
služeb Agentury pro občany.
Certifikovaný preventivní program Klipper je dostupný pro cílovou skupinu bez ohledu na 
pohlaví, věk a rasu uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, 
fyzický či psychický stav.
Posláním programu je realizace komplexních a dlouhodobých programů školské všeobecné 
primární prevence a poradenství v oblasti rizikového chování – jde tedy o minimalizaci rizik 
spojených s rizikovým chováním.
Cílem je především podněcovat žáky a studenty ke změně zaběhnutých vzorců negativního 
chování a jednání, posilovat pozitivní vztahy a rozvíjet jejich osobnost. 
Program všeobecné primární prevence Klipper je zaměřen na třídní kolektivy ve školním 
prostředí, bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny a zohledňuje především její 
věkové složení. 

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
• Mladší školní věk (6 – 12 let) - žáci I. stupně ZŠ
• Starší školní věk (12 – 15 let) - žáci II. Stupně ZŠ
• Mládež (15 – 19 let) - studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU

Pokud to nebudu zkoušet, tak se to nenaučím. – Luboš (Květen 2018)
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Zodpovědnost za svěřené lidi ve mně ruší lenivost a zapíná hodnocení jejich výkonu. – Matěj (Duben 2018)

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
Sekundární cílovou skupinu tvoří:
• Pedagogové
• Rodiče

V roce 2018 probíhaly preventivní programy na školách v Kyjově, v obcích ORP Kyjov, Hodonín 
a Uherské Hradiště. Nadále je hlavním donátorem, který finančně podporuje preventivní 
programy Město Kyjov.
V roce 2018 jsme realizovali 231 preventivních programů, jichž se celkem zúčastnilo 2312 
žáků. V rámci rizikového chování pracujeme s tématy osobnostního a sociálního rozvoje, 
jako jsou postoje, hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání, komunikace, rozhodování  
a další. Tato témata se prolínají jednotlivými tematickými bloky, rozdělenými pro práci na 
I. a II. stupni ZŠ. Pro odborná učiliště a střední školy nabízíme možnost programu na míru 
nebo si mohou pedagogové vybrat vhodný program z nabídky pro druhý stupeň ZŠ. Při 
práci s třídními kolektivy jsou používány například metody práce zážitkové pedagogiky či 
dramatické výchovy. 

NABÍDKA PROGRAMŮ - KLIPPER
I. stupeň ZŠ
Pro I. stupeň ZŠ jsou připraveny sedm tematických bloků
• LÉTAJÍCÍ KOBEREC – poznávání lidí kolem sebe, mezilidská tolerance, kulturní odlišnosti
• MŮJ KAMARÁD – přátelství, vztahy, hodnoty
• JAK CHRÁNIT SÁM SEBE – nebezpečné situace a jak s nimi zacházet, rozhodování
• PRAVIDLA. A CO JÁ? – pravidla slušného chování (vandalismus, krádeže…)
• KOŠÍK PLNÝ ROZUMU – stravování, pohyb, hygiena a zdraví
• CESTOU DO ŠKOLY – BEZPEČNĚ - co nás může potkat nejen cestou do školy
• S BATOHEM DO SVĚTA – co o sobě vím, sebepoznání, sebepojetí

II. stupeň ZŠ
Pro II. stupeň ZŠ je připraveno sedm bloků: 
• MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ – kolektiv, postoje, vzájemná tolerance
• GAMBLING – prevence patologického hráčství
• ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) – podpora správného rozhodování, informovanost, 

fámy, ano/ne, postoje
• (NE)BEZPEČNÁ LÁSKA – sebepoznání, pohlavní choroby (jak se chránit), tabu
• NA CESTĚ – výbava dovedností jedince pro vstup do nového kolektivu, 
• MLUV SE MNOU/MLUVME SPOLU – komunikační dovednosti, postoje k autoritám 
• JAK CHRÁNIT SÁM SEBE II. – co je odvaha a nebezpečné chování, rozhodování a krizové situace

JINÉ PROJEKTY
Prevence a terapie v rodinách
V roce 2018 jsme realizovali projekt Prevence a terapie v rodinách pro cílovou skupinu 
rodiny s dětmi v agendě OSPOD. Projekt byl hrazen z dotace MPSV, dotační program Rodina, 
dotační oblast, dotační oblast II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD. V projektu 
byly naplánovány tyto aktivity:  Terapeutická práce s rodinou, Terapie Obrazy a sochy jako 
terapie hrou zejména s dětskými klienty a Rodičovské skupiny jako možnost sdílení různých 
témat rodičovství. Do projektu se zapojilo 14 rodin. Celkový počet osob, se kterými byly 
realizovány aktivity projektu, bylo 38 + 36 ze skupin. Při terapeutické práci s rodinou se 
jednalo zejména o rodiče a děti v rodině v situacích rozvodu a rozchodu rodičů a ve dvou 
případech o výchovné problémy s dětmi, které rodina nezvládá sama řešit. Do skupinových 
aktivit, které řeší spíše výchovné situace s dětmi v rodině, se zapojili více rodiče a matky 
samoživitelky. Díky projektu jsme mohli terapeutickou práci nabídnout dětem a rodičům, 
kteří na tyto služby finančně mnohdy nedosahují.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Dobrovolnické centrum v roce 2018 úspěšně propagovalo a šířilo myšlenku dobrovolnictví 
jako smysluplného trávení volného času. Propagovalo je mezi studenty, bývalými klienty, 
nezaměstnanými i širokou veřejností pomocí propagačních tiskovin, článků v tištěných 
médiích i v televizních reportážích. Pořádali jsme dobrovolnické akce, které byly určeny pro 
širokou veřejnost.
První čtvrtletí roku 2018 bylo věnováno přípravám a vyhodnocení akce Dny dobrých skutků. 
Vše ve spolupráci s MěÚ Kyjov. Paralelně s tím probíhala celý březen v městské galerii  
a čajovně výstava fotografií z dobrovolnických akcí roku 2017. Vše bylo zakončeno v dubnu 
vyhlášením Dobrovolníka roku. V dubnu, květnu a prosinci jsme začali s prezentacemi 
po základních a středních školách. Uskutečnili se 4 prezentace na Klvaňově Gymnáziu,  
3 na SOU Havlíčkova, 1 na ZŠ Komenského v Kyjově a 1 na ZŠ Kyjov Boršov. Prezentacemi, 
které v celkovém čase trvaly 18 vyučovacích hodin, jsme oslovili 181 studentů a 37 žáků. 
Chceme s touto činností i nadále pokračovat, považujeme ji zejména z hlediska prevence za 
velmi důležitou. V dubnu v rámci akce Dne Země a projektu „Ukliďme Česko“ nás navštívili 
dobrovolníci z Ostravy, kdy jsme společně čistili cestu směrem do Bukovan. V červnu se  
4 dobrovolníci zúčastnili Dne pro rodinu a na Azylovém domě pomohli s opravou dětského 
hřiště. Oslovila nás EDS Lužánky Brno s možností spolupráce. S jejich nabídkou proběhly 
prezentace pro SOU Havlíčkova na Městské knihovně Kyjov a také pro klienty TK. Tuto 
spolupráci vidíme do budoucna jako velmi zajímavou.
Druhá polovina roku začala Letním setkáním na Skalce, dále pak srpnovými Ostrovy, kde 
jsme se ve spolupráci s Terapeutickou komunitou Krok tradičně věnovali vykosení a úklidu 
hřbitovního ostrova. Poslední čtvrtletí se uskutečnily práce a úklid na Věstonických nádržích, 
opravy a natření plotu na Azylovém domě a obnova cesty v Kostelci.
Celý rok pokračovala spolupráce i s Centrem pro seniory a dětským oddělením nemocnice 
Kyjov, kam pravidelně dobrovolníci docházejí. V tomto období nám také MěÚ Kyjov nabídl 
spolupráci a využití jejich zaměstnanců ve firemním dobrovolnictví a také v přípravách 
nového ročníku ankety Dny dobrých skutků.
Celkově byl pro Dobrovolnické centrum rok 2018 pestrý. Začínají se realizovat myšlenky  
a akce, které mají zejména mládeži ukázat důležitost a cestu dobrovolnictví v náplni jejich 
volného času. V tomto roce se našich akcí zúčastnilo 99 dobrovolníků, mezi kterými se nově 
nachází i studenti kyjovských středních škol. Nadále jsme pokračovali ve spolupráci s 10 
přijímajícími organizacemi, z toho s 9 kyjovskými: Nemocnicí Kyjov, Domovem Horizont, 
Centrem služeb pro seniory, Centrem sociálních služeb, Centrem pro rodinu, Charitou Kyjov, 
Dětským centrem Kyjov, Městskou knihovnou Kyjov a Educante. 
Chceme pokračovat v prezentacích po školách, doučování, spolupráci s MěÚ Kyjov a stabilně 
a pravidelně organizovat akce pro studenty, školy a širokou veřejnost. 
Na podzim v rámci Dobrovolnického centra proběhl Projekt Dny dobrých skutků, jehož cílem 
bylo zmapování dobrovolnictví na Kyjovsku, získání nominací na ocenění Dobrovolníka roku 
2018, jehož vyhlášení a ocenění proběhne v následujícím roce.
Koordinátor se průběžně setkával se zástupci organizací a zúčastňoval se schůzek 
komunitního plánování, kde se řešily aktuální potřeby. Finanční prostředky získané v rámci 
dotačního řízení jsme využili v souladu se záměry projektu.

KROK Kyjov, z. ú.
Třída Komenského 2124/88
697 01 Kyjov
oskrok@oskrok.cz dobrovolnickecentrum@oskrok.cz
tel.: 518 616 801
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Zpráva o činnosti sociálně-právní ochrany pověřenými osobami za rok 2018

Posláním je poskytovat odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům, popř. jiným 
osobám zodpovědným za výchovu dítěte. Přispívat k naplňování práv a oprávněných 
zájmů nezletilých dětí. Zaměřit se na rodičovskou výchovu a péči, a to vždy vzhledem  
k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Rovněž poskytovat pomoc rodičům a jiným osobám 
zodpovědným za výchovu dítěte při výkonu jejich práv a povinností.
Činnosti odborných pracovníků pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany směřují  
k těmto cílům:
• zdravý psychosociální vývoj dítěte 
• optimální podmínky pro uspokojení základních vývojových potřeb dítěte
• dobrá výchovná způsobilost rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte 
• vhodné výchovné prostředí dítěte fungující rodina, která přiměřeným způsobem plní 

své funkce ve smyslu zásad Zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě

Cílová skupina SPO je vymezena v souladu s §6 Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. 
Místem výkonu SPO je Agentura pro občany, Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov. 
Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu těchto činností:
• Pomoc rodičům, při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
• V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí dítě a jeho výchovou.

SPOD je pověřenými osobami v organizaci Krok poskytována v souladu se standardy kvality 
sociálních služeb organizace Krok (Sociální zákon 108/2006 Sb.) dle Manuálu sociálně právní 
ochrany v Krok Kyjov, z.ú.

V roce 2018 jsme neměli samostatně vedeny děti v režimu sociálně právní ochrany dětí. 
Intenzivně jsme spolupracovali s OSPOD, zejména Kyjov, Veselí nad Moravou a Hodonín  
a dalšími dle klientely služby. Činnosti realizované v rodinách v rámci poskytovaných 
sociálních služeb jsou v souladu s výkonem SPO příslušnými úřady. 

Ráda se vyhýbám špatným pocitům. – Soňa (Únor 2018)
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů
Toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních 
toků a intenzifikací krajiny se postupně vytrácela a vytrácí přírodní bohatost a všestranná 
funkce vody v krajině. Živé břehy – tak zní název projektu, který je změřen na monitoring, 
výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod 
a hlavaté vrby. Jedná se o zvláště chráněné druhy: břehuli říční, ledňáčka říčního, morčáka 
velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy – při jejich praktické 
ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Vybrané cílové 
druhy představují druhy vázané na specifické vodní ekosystémy.
Do projektu jsou zapojeni čtyři partneři: Krok Kyjov, Biologické centrum z Českých Budějovic 
(entomologický ústav), Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka a zahraniční 
partner Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.
S realizací aktivit jsme začali v únoru a během projektu se naši klienti podíleli na širokém 
spektru činností zaměřených na ke zlepšení hnízdních příležitostí pro cílové druhy. Upravovali 
jsme hlinité hnízdní stěny, ořezávali jsme vrby na hlavu, vytvořili jsme logo projektu, vydali 
jsme se pěšky, na kole, vlakem, lodí i autem na řadu exkurzí do přírodně cenných lokalit 
Jihomoravského kraje, podíleli jsme se na mapování vrboven a přípravě propagačních 
materiálů.

REVISION – Opatření ke zmírnění dopadů invazních živočichů na Západním Slovensku  
a Jižní Moravě
Tento projekt navazuje na aktivity ohledně monitoringu invazních živočichů a managementu 
ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které jsme realizovali v minulosti (projekty 
Neovision a Neovision II). Cílem je zhodnotit početnost vybraných invazních živočichů  
a rostlin na původní biotopy v Jihomoravském kraji a v příhraničních oblastech na Slovensku 
a snížit jejich negativní dopad, a to na prostřednictvím monitoringu, eradikace invazních 
druhů a cíleného managementu.
Do projektu jsou zapojeni čtyři partneři: Krok Kyjov, ALKA Wildlife, o.p.s., Česká společnost 
ornitologická – Jihomoravská pobočka a zahraniční partner Slovenská ornitologická 
spoločnosť/BirdLife Slovensko.



26

Již v únoru naši klienti kosili a odstraňovali biomasu na ostrově Nesyt (u Lednice) a na 
Mutěnických rybnících, dokonce i na Sĺnavě na Slovensku, v létě pak strávili několik týdnů na 
ostrovech Věstonické nádrže. V rámci boje s invazními rostlinami na posledně zmiňovaných 
ostrovech také probíhá pastva ovcí a koz, o které naši klienti pečují. V neposlední řadě jsou 
kontrolovány a opravovány plovoucí hnízdní ostrůvky na několika rybnících v okresech 
Hodonín a Břeclav.
Oba projekty získaly finanční příspěvek v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ a byly zá-
roveň podpořeny ze státního rozpočtu ČR.

Když jsem si povolila, ovládla mě nejistota. – Monika (Únor 2018)
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE KROK ZA ROK 2018

Stránka 1 z 3

ROZVAHA Název a právní forma účetní jednotky:

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ
68684312

A K T I V A Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 3378 4192
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 0 0
2. Software 4 0 0
3. Ocenitelná práva 5 0 0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 6392 7515
1. Pozemky 11 134 134
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 0 0
3. Stavby 13 3965 3 965
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 1947 3 070
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 0 0
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16 66 66
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 280 280
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22 0 0
2. Podíly - podstatný vliv 23 0 0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 0 0
4. Zápůjčky organizačním složkám 25 0 0
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 0 0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 -3014 -3323
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0
2. Oprávky k softwaru 30 0 0
3. Oprávky k ocenitelným právům 31 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0
6. Oprávky ke stavbám 34 -970 -1 050
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 35 -1708 -1 927
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 -56 -66

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 -280 -280
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 40 668 4501
I. Zásoby celkem 41 1 6

1. Materiál na skladě 42 1 6
2. Materiál na cestě 43 0 0
3. Nedokončená výroba 44 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 45 0 0
5. Výrobky 46 0 0
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 0 0

Dle 
vyhlášky č. 
504/2002 
Sb.

Krok Kyjov, z.ú.

Sídlo účetní jednotky:
třída Komenského 2124/88
Kyjov
69701
Předmět činnosti účetní jednotky:
Resocializační ochrana a pomoc
Poskytování sociálních služeb
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7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 0 0
8. Zboží na cestě 49 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 0 0

II. Pohledávky celkem 51 457 3796
1. Odběratelé 52 39 31
2. Směnky k inkasu 53 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 0 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 27 73
5. Ostatní pohledávky 56 0 0
6. Pohledávky za zaměstnanci 57 11 6
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58 0 0
8. Daň z příjmů 59 0 0
9. Ostatní přímé daně 60 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 61 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 62 0 0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 0 3 329
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celk 64 0 0
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65 0 0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 66 0 0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 0 0
17. Jiné pohledávky 68 380 357
18. Dohadné účty aktivní 69 0 0
19. Opravná položka k pohledávkám 70 0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 197 680
1. Peněžní prostředky v pokladně 72 24 214
2. Ceniny 73 0 0
3. Peněžní prostředky na účtech 74 208 491
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0
6. Ostatní cenné papíry 77 0 0
7. Peníze na cestě 78 -35 -25

IV. Jiná aktiva celkem 79 13 19
1. Náklady příštích období 80 13 12
2. Příjmy příštích období 81 0 7

AKTIVA CELKEM 82 4046 8693

P A S I V A Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období
A. Vlastní zdroje celkem 1 4057 5169

     I. Jmění celkem 2 3852 4688
1. Vlastní jmění 3 3852 4 688
2. Fondy 4 0 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 5 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 6 205 481
1. Účet výsledku hospodaření 7 x 276
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 8 47 0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 9 158 205

B. Cizí zdroje celkem 10 -11 3524
I. Rezervy celkem 11 0 0

1. Rezervy 12 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 13 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 14 0 0
2. Vydané dluhopisy 15 0 0
3. Závazky z pronájmu 16 0 0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 17 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 18 0 0
6. Dohadné účty pasivní 19 0 0
7. Ostatní dlouhodobé závazky 20 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 21 -19 3489
1. Dodavatelé 22 -19 12
2. Směnky k úhradě 23 0 0

I když prožívám dobré, hledám špatné. – David (Duben 2018)
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3. Přijaté zálohy 24 0 0
4. Ostatní závazky 25 0 0
5. Zaměstnanci 26 0 0
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 27 0 0
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 28 0 0
8. Daň z příjmů 29 0 0
9. Ostatní přímé daně 30 0 0

10. Daň z přidané hodnoty 31 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 32 0 0
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 33 0 0
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 34 0 0
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 35 0 0
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 36 0 0
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 37 0 0
17. Jiné závazky 38 0 0
18. Krátkodobé úvěry 39 0 3 477
19. Eskontní úvěry 40 0 0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 41 0 0
21. Vlastní dluhopisy 42 0 0
22. Dohadné účty pasivní 43 0 0
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 44 0 0

IV. Jiná pasiva celkem 45 8 35
1. Výdaje příštích období 46 8 35
2. Výnosy příštích období 47 0 0

PASIVA CELKEM 48 4046 8693

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Mgr. Hana Čamlíková

Sestaveno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

09.04.2019 Mgr. Radomíra Otrubová

Měním svoji roli ve skupině z diktátora na vzor. – Šimon (Březen 2018)

Stránka 1/2

Název a právní forma účetní jednotky:

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ
68684312 Resocializační pomoc a ochrana

Poskytování sociálních služeb

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Celkem

A. 1 x x x

I. 2 4161 156 4317

1. 3 2522 144 2 666

2. 4 0 0 0

3. 5 444 12 456

4. 6 41 0 41

5. 7 17 0 17

6. 8 1137 0 1 137

II. 9 0 0 0

7. 10 0 0 0

8. 11 0 0 0

9. 12 0 0 0

III. 13 9923 215 10138

10. 14 7488 160 7 648

11. 15 2372 54 2 426

12. 16 0 0 0

13. 17 55 1 56

14. 18 8 0 8

IV. 19 23 0 23

15. 20 23 0 23

V. 21 143 0 143

16. 22 5 0 5

17. 23 0 0 0

18. 24 7 0 7

19. 25 27 0 27

20. 26 13 0 13

21. 27 0 0 0

22. 28 91 0 91

VI. 29 308 0 308

23. 30 308 0 308

24. 31 0 0 0

25. 32 0 0 0

26. 33 0 0 0

27. 34 0 0 0

VII. 35 8 0 8

28. 36 8 0 8

VIII. 37 0 0 0

29. 38 0 0 0

39 14566 371 14937

B. 40 x x x

I. 41 10036 0 10036

1. 42 10036 0 10 036

II. 43 847 0 847

2. 44 0 0 0

3. 45 847 0 847

4. 46 0 0 0

III. 47 3663 357 4 020

Dle vyhlášky 
č. 504/2002 
Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Krok Kyjov, z.ú.

Sídlo účetní jednotky:
třída Komenského 2124/88
Kyjov
69701
Předmět činnosti účetní jednotky:

Číslo 
řádku

Skutečnost k rozvahovému dni

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

Prodané zboží

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého majetku

Osobní náklady

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

Nákladové úroky

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními slož

Daň z příjmů

Daň z příjmů
Náklady celkem

Výnosy

Provozní dotace

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a zboží
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Stránka 2/2

IV. 48 310 0 310

5. 49 0 0 0

6. 50 0 0 0

7. 51 0 0 0

8. 52 0 0 0

9. 53 0 0 0

10. 54 310 0 310

V. 55 0 0 0

11. 56 0 0 0

12. 57 0 0 0

13. 58 0 0 0

14. 59 0 0 0

15. 60 0 0 0

61 14856 357 15213

C. 62 290 -14 276

D. 63 290 -14 276

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Mgr. Hana Čamlíková

Ostatní výnosy

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Výnosové úroky

Kurzové zisky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

09.04.2019 Mgr. Radomíra Otrubová

Svoju ilúziu môžem pretvoriť vo víziu. - Katarína (Červen 2018)
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Název a právní forma účetní jednotky:

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ
68684312 Resocializační pomoc a ochrana

Poskytování sociálních služeb

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost Celkem

A. 1 x x x

I. 2 4161 156 4317

1. 3 2522 144 2 666

2. 4 0 0 0

3. 5 444 12 456

4. 6 41 0 41

5. 7 17 0 17

6. 8 1137 0 1 137

II. 9 0 0 0

7. 10 0 0 0

8. 11 0 0 0

9. 12 0 0 0

III. 13 9923 215 10138

10. 14 7488 160 7 648

11. 15 2372 54 2 426

12. 16 0 0 0

13. 17 55 1 56

14. 18 8 0 8

IV. 19 23 0 23

15. 20 23 0 23

V. 21 143 0 143

16. 22 5 0 5

17. 23 0 0 0

18. 24 7 0 7

19. 25 27 0 27

20. 26 13 0 13

21. 27 0 0 0

22. 28 91 0 91

VI. 29 308 0 308

23. 30 308 0 308

24. 31 0 0 0

25. 32 0 0 0

26. 33 0 0 0

27. 34 0 0 0

VII. 35 8 0 8

28. 36 8 0 8

VIII. 37 0 0 0

29. 38 0 0 0

39 14566 371 14937

B. 40 x x x

I. 41 10036 0 10036

1. 42 10036 0 10 036

II. 43 847 0 847

2. 44 0 0 0

3. 45 847 0 847

4. 46 0 0 0

III. 47 3663 357 4 020

Dle vyhlášky 
č. 504/2002 
Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Krok Kyjov, z.ú.

Sídlo účetní jednotky:
třída Komenského 2124/88
Kyjov
69701
Předmět činnosti účetní jednotky:

Číslo 
řádku

Skutečnost k rozvahovému dni

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

Prodané zboží

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého majetku

Osobní náklady

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

Nákladové úroky

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Odpisy dlouhodobého majetku

Prodaný dlouhodobý majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními slož

Daň z příjmů

Daň z příjmů
Náklady celkem

Výnosy

Provozní dotace

Provozní dotace
Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výkony a zboží
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PODĚKOVÁNÍ

Chceme poděkovat všem, kteří finančně i materiálně podpořili naši činnost, věnovali nám 
svůj drahocenný čas a svůj talent. Bez vaší podpory by realizace našeho poslání nebyla 
možná. Těšíme se na spolupráci i v nadcházejícím období.

Dotace:
Evropský fond regionálního rozvoje
Jihomoravský kraj
Město Kyjov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra České republiky
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Státní rozpočet ČR

Firemní dárci:
ČEROZFRUCHT s. r. o.
LEF spol. s. r. o.
MG Centrum s. r. o.
Pekařství Nikl Vracov
VALUSTA, s. r. o.
Zahradnictví Žádovice – Ing. Křivonoska

Individuální dárci:
Andrle Petr
Bajerová Alena
Bařinová Romana
Bimková Anna
Blahová Zdenka
Brázdilová Marie
Bujáček Tomáš
Čamlík Milan
Čamlík Gašpar
Čamlíková Hana
Čamlíková Tereza
Černá Vladislava
Dostál Jan
Goišová Martina
Holoubková Alena
Holubová Eva
Hula Martin
Hulová Ludmila
Imrichová Alena
Janoška Zbyněk
Jemelková Hana
Jiruše Vladimír
Jiruše Zdeněk
Jurčík Aleš
Kalábková Magdalena
Karašínská Dominika
Kučera Tomáš

Mikulová Yveta
Minaříková Věra
Montágová Jana
Netíková Květoslava
Pantlík Štěpán
Paukovi Juraj a Andrea
Pavelková Zuzana
Piatkiewiczovi Magda a Pavel
Pintera David
Poláchová
Potěšil Josef
Průšová Marie
Rambousková Radka
Stehlík Lukáš
Swiecicki Irena
Šáchová Jiřina
Šebková Andrea
Šindlářová Věra
Šmýd Ladislav
Šmýdová Zdena
Štroblík Robin
Tureček Vlastimil
Ubránková Gabriela
Valihrach Tomáš
Velebovi Petra a Vladimír
Žďárská Jana

Spolupracující organizace:
Kyjovské Slovácko v pohybu
Městské a obecní úřady Kyjov, Veselí nad Moravou, Bzenec, Vracov, Svatobořice – Mistřín 
 a další, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín (detašované pracoviště v Kyjově)
Úřad práce Kyjov a Hodonín,
Střední odborná škola zdravotnická a sociální v Kyjově, 
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Uvědomovat si, že sebedisciplína je to nejdůležitější. – David (Únor 2018)

Lukeš Erik
Ing. Mlejnek Vladimír
Neradilová Naděžda
Netík Martin
JUDr. Plintovičová Alena
Polách Tomáš
Ing. Štít Peter
Ševčík Michal
Tučková Barbora
Tapy – ovčácký pes

Děkujeme všem lékařům za péči o naše klienty, konkrétně MUDr. Zdeňce Čejglové,  
MUDr. Janě Čechovičové, MUDr. Pavlu Hojačovi, MUDr. Marii Kroupové, MUDr. Aloisi 
Šafránkovi, prim. MUDr. Josefu Blažkovi – infekční oddělení a všem ostatním, kteří pečovali 
o naše klienty. 

Triada – poradenské centrum, o.s., 
SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., 
Policie ČR, 
Městská policie Kyjov, 
Centrum sociálních služeb Kyjov, 
Diecézní charita Hodonín,
Občanská poradna Brno a Uherské Hradiště.
Probační a mediační služba ČR
Detoxifikační oddělení – PN Brno, PN Kroměříž, PN Šternberk; PL Jemnice
K-centrum Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Břeclav, Vsetín
Sekce terapeutických komunit v ČR
Sociální odbor města Kyjov a Veselí nad Moravou
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Tiskárna ŠIKI Kyjov

Velké ocenění patří všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci našich programů, projektů 
a aktivit v průběhu celého roku 2018:

Supervizoři: 
MUDr. Helena Hájková
Mgr. Michal Horák

A další:
Goiš Jindřich
Hájovský David
Mgr. Čamlík Gašpar
Gottlieb Martin
Mgr. Horák Michal
Jordánová Marie
Jordánová Vendula
Kolstrunk Vlastimil
Kouřilová Marie
Krohe Nikodém
Mgr. Ing. Kvapilík Tomáš
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LITERÁRNÍ TVORBA

Vymysli básničku – Filip, 3. fáze

Vzhůru za světlem 
Pod zemí tam v podzemí, malé semínko tiše spí, 
všechno kolem svírá tma, ve spánku semínku sen se zdá. 
V tom snu jej objímá krásná bytost, co pije záři a sálá hrdost. 
Semínko se zvědavě ptá: „Co jsi zač ty bytost nádherná?“ 
Bytost skloní hlavu a odpoví: „Já jsem ty. Jsme z jedné rodiny.“ 
Semínko se tomu diví: „Jak je možné, že jsme tak jiní?“ 
„Jiné je na nás jenom to, že já se rozhodl vyrůst v strom. 
Za svým cílem jsem se vydal, všechno ve své cestě zdolal. 
Teď stojím rovně, tak jak mě vidíš, zatímco ty se dole krčíš.“ 
Tak skončil sen a semínko se probudilo. Vší té tmy kolem se tuze polekalo. 
Kam se podívalo samá zem a nikde žádná cesta ven. 
Ze strachu a zimy začalo se třást, v tu chvíli zaslechlo známý hlas: 
„Ne ta zem, to ty se změníš, pokud svému cíli věříš. 
Otevři se semínko, přijmi zem, víra tě povede za světlem.“ 
Semínko přemýšlí nad těmi slovy: „Strome, já chci vyrůst tak jako ty! 
Chci být strom, co stojí rovně.“ 
Slupka kolem semínka pukne. 
„Chci růst vzhůru do nebe, nekoukat jen pod sebe.“ 
Vykoukne klíček s kořínkem. Žene se semínko za světlem, 
roste a proráží tvrdou zem. Náhle narazí na kámen. 
Semínko si zoufá: „Co teď, když to nejde dál? 
Ne! Jsem moc daleko, abych to vzdal! 
Kámen není žádný problém, já se rozhodl, chci být stromem!“ 
Semínko se zapřelo o kořen, klíčkem tlačí na kámen. 
„Kámen je pevný, ale pevnější je moje vůle.“ 
Kámen praskl a rozlomil se na dvě půle. 
Na povrch to už nebylo daleko. Semínko se na vzduchu zhluboka nadechlo, 
rozevřelo své bledé lístky a začalo chytat paprsky. 
„Dokázal jsem to, jsem STROM.“ 
Stromek se podíval kolem sebe, kousek opodál strom ze snu stojí. 
„Ahoj, příteli, jsem rád, že tě vidím.“ 
„O, to jsi ty, opět se shledáváme. Rosť dál, strome, jen rosť. 
Kořeny měj hluboko v zemi, pevný kmen ať sahá k nebi, 
Silné větve, co ponesou tvou úrodu, zdravé listy, co vytvoří tvou korunu. 
Tam dole spí ještě semínek spousta, tak ať se naše rodina dál rozrůstá.“ 

Můj vztah k přírodě. – Marie, 1. fáze

Můj vztah k přírodě se tady změnil, nebo spíš vrátil jako dřív. Dřív jako dítě jsem v lese byla 
pořád, chodili jsme s taťkou na dřevo, takže jsem to tam šíleně milovala, nebo když jsme 
jezdili za babičkou do Beskyd, tak tam je všude tolik krásná příroda. Pak se mi to změnilo, 
že jsem tam jezdila dělat špatné věci, kašlala jsem na to a vyhazovala odpadky, kde se dalo 
v lese, z auta vyhazovala petky, atd… Tady se mi tohle moje chování přestává líbit, vidím to 
jinak, co sbíráme i papírky v nemocnici, lidi jsou prasata, co vše dokážou vyhodit. Hned mám 
nutkání vše uklízet, když vidím, co tak nemá být. Strašně se těším na to, až vezmu děcka, 
našeho psa a půjdeme na vycházku za barák, kde máme přírodu. Chodili jsme tam všichni 
jako rodina dřív. Tohle bych si chtěla hodně ponechat, nedělní vycházky do přírody, víc  
z toho čerpat, z toho klidu, čerstvého vzduchu. Můžeme tam vysbírat nějaké odpadky, a tím 
sama přispěju k přírodě. A chci tím učit i moje děti. Nebo si udělat výlet pod stan někam 
do přírody, zůstat tam dva dny a užívat si hlavně ten klid. Tahle představa se mi líbí, není 
to nic, co by se nedalo uskutečnit, jen chtít. Vím, že já chodím ráda do přírody, čerpám  
z toho strašně moc energie, třeba na ovečkách. Takže to samé bych asi potřebovala i teď – 
načerpat, vypnout od lidí. Mám přírodu moc ráda.
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Roste mi sebeúcta, nemám potřebu být středobodem. – Šimon (Leden 2018)

Co v životě nechci? – Mates, 2. fáze

Pod slovy „co v životě nechci“ si představuji čas po tom, co vyjdu z komunity a budu mít 
celý život před sebou. Budu vědět, co chci a co už nechci. A tak začnu od rodiny. Nechci 
rodině, matce, která mě nosila pod svým srdcem osm měsíců, ubližovat, jako například 
lhaním. Nechci ji zatěžovat stresem, napětím a úzkostmi. Nechci, aby kvůli mně, kvůli tomu, 
jak jsem ubližoval sobě i jí, nebyla v pořádku a měla o mě každý den starosti. Nechci, aby mě 
samotnému to bylo jedno, protože mi to jedno není. Nechci, aby byli ze mě zklamaní. Dále 
tu máme, co nechci během studia a práce. Nechci být nezodpovědný a nemít vše volné tak, 
jak jsem to měl v minulosti. Bez práce nejsou koláče. Tuto větu si potřebuji zapamatovat. 
Nechci, abych si hledal záminky k tomu, abych tam nemusel. Nechci být například ve škole 
nějaký třídní šašek a nechci, aby si mě učitelé zařadili jako nějakého frajírka, kterému je vše 
jedno, který bere chození do školy jako něco, co musí dělat, a ne jako něco, co chce dělat  
a chce se něco naučit a mít dobrý život. Nechci být ve styku – ve škole i v práci – s lidmi, kteří 
by fetovali nebo pili, tohle všechno já nechci. Chci projít komunitou a užívat si život tak, jak 
já bych chtěl. Pro sebe a i pro moje rodiče. Pro moji budoucnost.

Shrnutí pobytu – Luboš

Život před komunitou, který jsem vedl, byl hrozný. Drogy mě začaly ovládat a roky ve 
společnosti drog mě dovedly k tomu, že jsem začal okrádat svou vlastní rodinu, začal jsem 
lhát a drogy se postupem času staly mou vidinou do budoucna. Byl jsem rozhodlý v tom 
pokračovat. Jednoho dne, když za mnou přijela sestra a začli jsme o tom mluvit, jsem si 
poprvé přiznal že mám problém. Začal jsem ho řešit, na PMS jsem dostal číslo na Milana  
a s obrovským strachem a studem jsem mu zavolal, domluvil si schůzku a po té jsem dne 25. 
10. 2016 nastoupil na detox do Brna do Bohunic. Dne 1. 11. 2016 jsem přijel do TK Krok. Tyto 
chvíle pro mě byly jedny z nejtěžších v mém životě. Když jsem se první den poprvé seznámil 
se všema lidma, mile mě to překvapilo, protože jsem měl svůj obrázek o komunitě, i když 
jsem o ní nic nevěděl. Jediné, v co jsem věřil, tak že právě na tomto místě mi pomůžou. Když 
si mě zavolala Hanka, byl jsem zaskočen, co je to vlastně ta zakázka. Sepsali jsme spolu mé 
problémy, cíle a už tam jsem zhruba začal chápat, o co asi půjde. Dostal jsem komunitního 
bratra Vaška. Učil mě, říkal mi co a jak, byl jsem a jsem za to moc vděčný. První týdny jsem 
měl největší strach z Milana. Na skupinách mi pořád běžela hlavou myšlenka „jen ať se mě 
na něco nezeptá.“ Postupem času, jak jsem se usadil, se mě lidi a terapeuti začli ptát na moje 
prožívání. Začal jsem mluvit o věcech, o kterých jsem nevěděl ani já sám. Díky Milanovi jsem 
si začal přicházet na pojmenovávání pocitů, začal jsem řešit chutě, terapie se mi začala líbit. 
První věc, kterou jsem nakousl, bylo nepřijímání kritiky. Nebyla to práce na měsíc, ale na 
dlouhou dobu. Naučil jsem se, že kritika jde vnímat pozitivně, do teď s tím někdy zabojuji, 
ale to nemění nic na mém postoji k zrcadlům, kterých si moc cením. Po asi dvou měsících 
přišly Vánoce. Dne 22. 12. 2016 jsem přestoupil do 1 fáze. Jak se Vánoce blížily, tak mi bylo 
čím dál víc smutno po rodině. Poznal jsem, co to vlastně jsou výčitky, sebelítost, odchodovky. 
Můj závislý se mě snažil ovlivnit ve všem, co šlo, cítil jsem se zranitelný, ale stále jsem měl 
na paměti, že tu nejsem sám. Postupem času a zimy, která byla docela drsná, jsem pociťoval 
vděčnost, že tu můžu být a začal jsem to tu mít rád. Stále tam ale bylo očekávání a nejistota: 
„Co rodina, jak se má a myslí na mě? Co se tam děje?“ apod. Věděl jsem, že jednou, až 
pojedu na vycházku, budu na sebe hrdý. Za měsíc 23. 2. 2017 to přišlo. 2 fáze. V tu dobu jsem 
v sobě objevil svoje „já chci“, malé trucovité dítě. Nastoupil jsem do nemocnice, kde mě 
operovali krk. Když jsem tam ležel, proběhlo rodinné setkání. Opět přišla sebelítost a první 
myšlenka „zkus to sám“. Místo toho mě liskaly chutě hlava nehlava a já se litoval za to, že na 
všechno jsem sám. Jeden z posledních dní mě navštívili rodiče se sestrou a Radimem. Skoro 
jsem nevěřil vlastním očím, docvaklo mi, že už je nikdy nechci ztratit. Přišly vycházky a s tím 
i moje hra na divadlo. Doma jsem ukazoval jen toho hodného, jako jsem to dělal celý život. 
Zvykl jsem si na to a přišlo mi to normální. Když přišlo výročí a já měl vystupoval před 150 
lidma na podiu, chtěl jsem utéct, ale celé výročí 2017 pro mě bylo a je nezapomenutelným 
zážitkem. Hned po té jsem začal slýchávat „ostrovy, ostrovy“. „Co to je?“ běželo mi hlavou. 
Dva dny před odjezdem jsem přestoupil do 3 fáze. Ostrovy pro mě byly nezapomenutelným 
zážitkem na celý život. 16 dní spát v kostele bylo pro mě jedno obrovské dobrodružství, 
naučil jsem se, že víc hlav víc ví. Spolupráce se mi líbila a s Michalem jsem jí zlepšoval. Své 
hodnoty jsem si začal psát, protože dost často jsem na ně zapomínal. Milan mi stále říkal: 
„změň způsob myšlení.“ „Ne!“ byla moje odpověď ve mně. I když jsem věděl, že má pravdu, 
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nechtěl jsem si to přiznat. Když jsem začal jezdit na dvoudenní vycházky, byl jsem vděčný 
za strávené chvíle s rodinou. Potom si tu mamka domluvila pobyt, poprvé v životě jsem jí 
do očí dokázal říct něco o svých problémech a o tom, že vlastně ty pocity ve mně jsou. Od 
té doby se jí nestydím říct, když je mi něco nepříjemné nebo když se necítím dobře. Nastal 
čas druhých Vánoc. To už moje nastavení bylo pozitivní, vnímal jsem radost, hrdost, úspěch, 
hodnoty. Vánoce v komunitě patří též mezi mé nejkrásnější chvilky tady. Po Vánocích jsem 
povolil, začal jsem naslouchat závislému, začal jsem si zvykat na jeho hlas a to mě vedlo  
k porušování pravidel. Pět měsíců mi trvalo to, než jsem se z toho začal vyhrabávat. První 
komu jsem se svěřil, byla Hanka na ITčku. To pro mě byl závazek, že to začnu řešit. Opět 
přišla otázka od Milana: „Co tě k tomu vede?“ Přišel jsem na to, že za vším stála lhostejnost 
k sobě, k okolí, k tomu, co dělám. Opět mi pomohlo výročí, přípravy na něj byli těžké a já se 
svou lhostejností bych tam nebyl na správném místě. Začal jsem dělat věci tak, jak se mají, 
mluvit o tom, hledat důvody a příčiny. Uspěl jsem. Po druhé jsem stál na podiu, opět přišla 
hrdost, radost, pozitiva. Nezapomenu na moment,, kdy mi sestra oznámila že čeká miminko. 
Takový pocit radosti jsem cítil po prvé. Když přišly ostrovy, už jsem tam jel jako zodpovědný 
za Kostelní ostrov. Když mi Milan řekl, že mi ho dal schválně, protože je tam potřeba nejvíce 
důslednosti, chtěl jsem to ještě vypilovat. Skutečnost byla ale ta, že ve mně byla a je spousta 
práce, co se týče témat, které řeším. Když jsem dostal 20. 9. 2018 cedulku s rozlučkou, ten 
večer mi nejelo hlavou nic jiného, než co bude venku. Uvědomil jsem si, že už to chráněné 
prostředí mít nebudu. Nebudu v takovém bezpečí, jakým je Krok. Dnes vím, že na sobě mám 
ještě mnoho práce a mnoho věcí, které je třeba řešit. Chtěl bych poděkovat všem bývalým 
i současným klientům, že mi byli oporou, všem abstinentům, které jsem poznal za to, že mi 
ukázali, že to jde. Co se týče terapeutů tak Honzo, Mirku, Míšo, Štěpo, Danko, Markétko, 
Barčo, děkuju vám, co jste mě naučili, vážím si toho, že jsem vás mohl poznat. Milane, Hanko, 
vám chci poděkovat za obrovskou dávku energie, kterou jste do mě vkládali po celou dobu, 
za trpělivost, pochopení, snahu. Vážím si toho, mám vás všechny moc rád.

Vymysli pohádku. – Matej, 3. fáze

Dej našej rozprávky sa neodohráva ani za siedmimi horami, ani za siedmimi riekami, ale 
priamo za našou dedinou, kde při malom, ale za to ľúbeznom potoku rástla hlavatá vrba. 
Nič by na tom nebolo zvláštne, keby jej tvar a spôsob ako rastie z menšej dialky připomínala 
ľuďom ľudskú tvár. Dva uzly vypadali ako oči, z kterých šlahali vysoké pruty. Na koncoch 
pruty mali farbu zlata a při západe slnka sa svetlo od nich odrážalo silno oranžovo až by 
jeden mal poci, že to vypadá akoby mala vlasy, ktoré tlejú ako uhlíky v pahrebe. Na kmeni sa 
jej vytváral otvor, ktorý sa časom zväčšoval. Často keď šli okolo dedičania na vore, alebo len 
tak prechádzali okolo, tak při silnejšom vetre ak vliezol do tejto bútľanej diery tak vyľaďoval 
zvuk jako keď fúkate ústami do prázdnej flašky. V noci to znelo akoby vzdychala pod ťažobou 
studenej tmy a samotou, ktorá volala po tom, aby ju niekto vyplnil. Tak sa z času na čas 
stávalo, že to lákalo sa do tohoto zvuku započúvať. K našej zvláštnej vŕbe prichádzali ľudia, 
ktorý sa jej vypovedali zo svojich starostí a strastí, zo svojich tajností, o kterých by sa hádam 
nemala dozvedieť ani živá duša. Ľuďom stačila dutá vrba. Jedného dňa sa stala v dedine 
krádež koňa. Bol z nej neprávom obvinený mladý junák, ktorý v tom čase bol na nesprávnom 
mieste a majiteľov syn ho nemal rád a tak mu to padlo vhod.
„Ale veď to nie je pravda,“ obhajoval sa junák, „majte zdravý rozum ľudia. Kebyže ukradnem 
koňa, tak by som ho asi mal při sebe, alebo na ňom sedel. Veď nemám ani stajňu, kde by 
som ho ukryl.“
„Klameš a basta!“ 
„Lapte ho!“ zavelil majiteľ koňa svojím posluhovačom. Mladík však neváhal ani sekundu  
a rozbehol sa, aby im utiekol. A tak začalo prenasledovanie mladíka po lesoch a poliach. 
Zrazu cítil po pár hodinách, že je vyčerpaný aj obklúčený a tak schovaný v obilí spozoroval cez 
steblá širokú vrbu do ktorej sa cez úzky otvor schoval. Vo svojom vnútri mala akurát dutinu 
preňho. Pocítil kľud a bezpečie, v ktorom zaspal. Prebudil h chrobáčik, který mu liezol po 
tvári a šteklil ho na nose. Nemal už strach lebo bol v kraji, kde ho nikto nepoznal. Vyliezol von 
a akási tajná sila ho nútila prihovoriť sa k vrbe a nahlas jej poďakovať zato, že mu zachránila 
život.
„Ani som netušil, aká si obrovská a krásna, a vidím, že v tvojej korune žijú vtáky a zvieratá  
a hmyz, ktorý chrániš jako si ochránila aj mňa.“
A od tej doby sa mladý muž rozhodol, že sa o ňu bude starať. Okolo nej spravil poriadok, 
odťahal haluze a vyčistil na krásnu lúku. Chodil skracovať haluze a strihať pruty pre 
dedinčanov a začal meniť svoj kraj s pokorou a láske k prírode.
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KONTAKTY

Krok Kyjov, z.ú.
Terapeutická komunita Krok
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 616 801
Mobil: 732 137 357
E-mail: oskrok@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz

Program následné péče Krok
Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov
Mobil: 739 257 755
E-mail: pnp@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz 

Agentura pro občany:
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Programy dlouhodobé primární prevence

Agentura pro občany
Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 324 557
Mobil: 739 084 422 
E-mail: agentura@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz 

Fotografie v této výroční zprávě byly použity se souhlasem osob na fotografiích se 
vyskytujících.

Dobrovolnické centrum Krok
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 616 801
Mobil: 607 028 599
Email: dobrovolnickecentrum@oskrok.cz 
Web: www.oskrok.cz



Podporujeme osobní růst ke změně kvality života.


