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Slovo úvodem…
Vážení přátelé, 

uplynulý rok byl naplněn mnoha aktivitami zvyšujícími informovanost veřejnosti o činnostech naší organizace. 

Jednou z nich je výrazné posílení preventivní a osvětové činnosti organizace. Aktivní a pravidelná prezentace 

našich preventivních přednášek přinesla ovoce v podobě stovek mladých lidí v regionu, kteří prošli našimi inter-

aktivními besedami a také v podobě výborné spolupráce se školami a dalšími institucemi na jejich organizování. 

Terénní programy úspěšně prošly pravidelnou certifikací RVKPP a  opět jsme byli aktivní a  dali o  sobě vědět 

na pravidelných akcích. Ve spolupráci s pořádajícími městy jsme i letos podávali informace o naší činnosti ná-

vštěvníkům protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Zorganizovali jsme již 

v dřívějších letech úspěšný happening Free Hugs, kde formou objetí a předání informací boříme mýty o nemoci 

HIV/AIDS. V rámci boření mýtů a předsudků o uživatelích drog jsme ve spolupráci s Knihovnou ve Valašském 

Meziříčí představili umělecká díla některých našich klientů na  výstavě s  názvem “Ani jehla múzu nezlomí…“. 

Naše aktivity významné pro celý region byly opět prezentovány na akcích Jarmark sociálních služeb v Rožnově 

p. Radhoštěm a také na Veletrhu sociálních služeb ve Valašském Meziříčí. Den otevřených dveří a odborné ško-

lení s výjimečnými americkými lektory Stephenem Buckbee a Michael Dupontem z Michiganu z USA (vycházejí 

z učení Virginie Satirové a její terapeutický přístup rozvíjejí vlastním inovativním způsobem) konaném opět v Os-

travě i letos uzavřely naše aktivity pro tento rok.

V roce 2018 se nám podařilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování podat projekt v rámci výzvy č. 

52 OPZ na realizaci detašovaného pracoviště Kontaktního centra Klíč ve Valašském Meziříčí. Projekt byl schválen 

hodnotící komisí a pokud vše dobře dopadne, zahájíme 1. 7. 2019 provoz Kontaktního centra AGARTA ve Valaš-

ském Meziříčí.
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Kdo jsme?
Jsme organizací, která je charakterizována jako dobrovolná, nezávislá a nepolitická, fungujeme již od roku 2005 

a zabýváme se terciární prevencí drogových závislostí v bývalém okresu Vsetín. Posláním organizace je pomoc 

lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému, prevence a minimalizace rizik a negativních 

dopadů na jednotlivce, rodiny i veřejnost spojených s užíváním drog.

Organizace AGARTA z. s. spravuje dva vzájemně provázané projekty „Kontaktní centrum Klíč“ a „Terénní progra-

my Agarta“, které jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky jako sociální služby 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kromě správy a provozu dvou hlavních služeb, spadající do zmiňované terciární prevence, děláme i primárně 

preventivní aktivity - přednášky a besedy pro širší veřejnost.  

Základní údaje o organizaci
Název organizace: AGARTA z. s.

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 6776

Právní forma: spolek

IČ: 27002438

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 197293221/0300

Adresa: Ohrada 1879, 755 01 Vsetín

Tel.: +420 571 436 900

www.agarta.cz

Nejvyšší orgán: členská schůze

Statutární orgán - předsednictvo: Mgr. Jakub Olšák (předseda), Irena Videcká (místopředseda), Jan Dostál

Způsob jednání: Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, mají podpisové právo a  jsou oprávněni 

jednat za spolek samostatně.

Organizační struktura AGARTA z. s.

Provozované aktivity a služby organizace
Projekty organizace Kontaktní centrum Klíč a Terénní programy Agarta poskytují nízkoprahové drogové služby 

na poli prevence drogových závislostí v regionu bývalého okresu Vsetín. Jsou součástí celonárodního komplexu 

certifikovaných služeb pro osoby ohrožené drogovou závislostí odpovídající odborným a humanistickým princi-

pům.

K-centrum Klíč jako „kamenné zařízení“ sídlí přímo ve Vsetíně (adresa Ohrada 1879), Terénní programy Agarta 

fungují ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice, příp. 

v přilehlých místech dle domluvy s klientem. Hlavní zázemí terénních programů je v K-centru Klíč ve Vsetíně.

V roce 2018 jsme dále (díky dotaci od Zlínského kraje v rámci Programu na podporu nestátních neziskových or-

ganizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018) realizovali a rozvíjeli preventivně přednáškovou 

činnost pro širší veřejnost v projektu primární prevence s názvem Závislost Tady a teď, Hra na hraně.

TERÉNNÍ PROGRAMY
AGARTA

ČLENSKÁ SCHŮZE

PŘEDSEDNICTVO

ŘEDITEL ORGANIZACE

KONTAKTNÍ CENTRUM
KLÍČ
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Kontaktní centrum Klíč
Kontaktní centrum Klíč je nízkoprahové zařízení/služba zaměřené/á na navázání a rozvíjení kontaktu s cílovou 

skupinou, na kontaktní práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací klientů, na sociál-

ní práci, na vybrané výkony zdravotní péče. Kontaktní centrum Klíč je registrovanou sociální službou dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Mezi hlavní cíle projektu patří snižování rizik spojených s užíváním drog v rámci programů Public Health (veřejné 

zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním a/nebo sociálním poško-

zením. Ve vztahu k ochraně veřejného zdraví je naším cílem prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS.

Obecným cílem je vytvoření polyvalentní sociální instituce s určitými zdravotnickými prvky, která je schopná 

zareagovat na jakoukoliv relevantní potřebu klienta, jež není protizákonná, není v rozporu s vnitřními předpisy 

a operačním manuálem zařízení a osobními hranicemi službu poskytujícího personálu. Snahou zařízení je na-

bídnout uživatelům drog a patologickým hráčům a  jejich blízkým standardní služby poskytované kontaktním 

centrem a přizpůsobit je konkrétním potřebám klientů v daném regionu. 

V Kontaktním centru Klíč jsou klientům poskytovány tyto služby:

> Individuální poradenství

> Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům

> Krizová intervence

> Informační servis

> Testování (drogové, těhotenské, protilátek HCV, HBV, HIV a syfilis)

> Výměnný program injekčního materiálu

> Potravinový a hygienický servis

> Sociální práce (včetně asistenční služby - doprovodu)

Terénní programy Agarta
Terénní programy Agarta jsou specifickou formou sociální práce poskytované přímo na ulici (jinak nazývaná 

streetwork), jsou sociální službou dle §69 zákona č. 108/2006 Sb. Terénní pracovníci se pohybují v přirozeném 

prostředí uživatelů drog, v místech sociálních kontaktů dané skupiny, což napomáhá k překonání prvotního stra-

chu klientů z jakékoliv instituce. Program se zaměřuje především na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, 

žijí chaotickým životním stylem a jejich motivace ke změně je malá.

Hlavním cílem je navázat s klienty/potencionálními klienty vztah postavený na vzájemné důvěře, pomoci jim 

minimalizovat rizika vyplývající z užívání drog a motivovat je k pozitivní změně v jejich životě. Nemalým úkolem 

je také detekce výskytu pohozených injekčních stříkaček a  jejich následná likvidace, čímž v námi spravované 

oblasti zajišťujeme ochranu veřejného zdraví.

Terénní programy Agarta poskytují zejména tyto služby/výkony:

> Individuální poradenství

> Informační servis

> Kontaktní práce

> Krizová intervence

> Sociální práce

> Výměnný program injekčního materiálu

> Sekundární výměnný program (výměna pro další uživatele drog ze skryté populace)

Cílová skupina, které jsou služby poskytovány
Služby Kontaktního centra Klíč a Terénních programů Agarta jsou poskytovány především lidem od 15 let věku, 

kteří užívají návykové látky a/nebo jsou ohroženi patologickým hráčstvím a  osobám jim blízkým. Vzhledem 

ke specifikům poskytované služby cílovou skupinu dělíme na:

1) primárně osoby problémově užívající návykové látky,

2) osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu,

3) osoby závislé na návykových látkách,

4) osoby ohrožené patologickým hráčstvím,

5) rodinní příslušníci a osoby blízké těchto cílových skupin,

6) případně abstinující či o abstinenci se pokoušející uživatelé.

Těžiště cílové skupiny zařízení tvoří osoby užívající drogy/návykové látky v různých fázích své drogové kariéry. 

Dále rodinní příslušníci a jiné osoby blízké, tj. pra/rodiče, partneři, příbuzní, přátelé ad., jež se ocitají v situaci, kdy 

zjistili a již ví, nebo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy a/nebo je ohrožen patologickým hráčstvím 

a chtějí se u nás poradit, jestli, co a jak mohou v takové situací sami něco dělat.

Naše služby mohou využít i abstinující či o abstinenci se pokoušející uživatelé, kterým využívání některých nabí-

zených služeb pomáhá při zvládání sociálních, psychických (příp. zdravotních) následků užívání drog a zároveň 

jako prevence relapsu.

V rámci preventivních přednášek a besed jsou naší cílovou skupinou hlavně žáci vyšších ročníků (7., 8., 9. tříd) 

základních škol, studenti středních škol, děti z dětských domovů, pěstouni a další.

Odbornost a certifikace
Služby jsou provozovány tak, aby splňovaly standardy kvality Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR i Stan-

dardy kvality sociálních služeb z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nezbytnou součástí fungování služeb je 

mít platný certifikát od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který vlastní oba dva programy.

Kvalita poskytovaných služeb na vysoké úrovni a snaha neustále se rozvíjet je pro organizaci podstatnou součástí práce. 

Zaměstnanci organizace se pravidelně účastní skupinové supervize pod odborným dohledem nezávislého supervizora. 

Jsme plně profesionalizovanou organizací, pracovníci organizace se pravidelně vzdělávají formou specializovaných 

kurzů, stáží a výcviků. 
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2017 2018

K-CENTRUM TERÉN K-CENTRUM TERÉN

počet klientů* 106 (ID) + 25 (AN) 181 (ID) + 54 (AN) 127 (ID) + 25 (AN) 179 (ID) + 54 (AN)

počet kontaktů 2 027 1 421 1 860 1 375

počet vydaných stříkaček 3 292 16 508 5 532 16 537

individuální poradenství 78 126 169 135

průměrný věk klientů (ID) 31 34 32 33

sociální práce (odkazy, asistence…) 42 443 52 439

potravinový servis 1 137 0 968 0

hygienický servis 355 0 332 0

testování na infekční nemoci 
(HIV, HCV, HBV, syfilis)

28 0 50 0

BESEDY v roce 2017 BESEDY v roce 2018

edukativní program/beseda
počet výkonů 

besed

počet osob, 
kterým byl výkon 

poskytnut

počet výkonů 
besed

počet osob, 
kterým byl výkon 

poskytnut

35 640 31 558

*Počet klientů identifikovaných s unicitním kódem (ID), jsou zde zahrnuti jak uživatelé drog (UD) tak i rodiče a jiné osoby blízké,  a odhad 
počtu klientů neidentifikovaných, zcela anonymních bez svého kódu (AN)

V roce 2018 došlo v KC k nárůstu počtu klientů, jak uživatelů drog (94 UD), tak rodinných příslušníků (33), celkový po-

čet klientů i se zcela anonymními klienty (25) byl až 152 osob. Počet všech kontaktů v KC se vyšplhal na 1860 kontaktů 

za rok, v TP to bylo 1 375 kontaktů za rok. 

Služeb TP Agarta využilo v témže roce 161 identifikovatelných klientů uživatelů drog, rodičů 18, dalších zcela anonym-

ních klientů kolem 54, což je dohromady (233) téměř srovnatelný počet, jako za stejné období za rok 2017.

Z populace uživatelů drog (anonymních i neanonymních), kteří využívají služeb KC i TP, převládají zejména osoby uží-

vající pervitin, v menší míře pak osoby, které uvádějí jako svou primární drogu marihuanu. Do cílové skupiny se prolínají 

i osoby bez přístřeší, u nichž bychom mohli určit jako primární drogu alkohol v kombinaci s dalšími dostupnými nelegál-

ními látkami. Průměrný věk klientů KC je 32 let, v TP je to 33 let. Tento údaj bereme jako orientační, jelikož spousta osob 

nám svůj věk neuvede a do statistiky se tak nepromítne.

Jeden z nejtypičtějších ukazatelů nízkoprahových drogových služeb vůbec je tzv. výměnný program pro injekční uživa-

tele drog – příjem použitého injekčního materiálu a výdej čistého sterilního, spolu s dalším Harm Reduction materiálem 

Přehled statistických údajů (filtry, desinfekční čtverečky, voda pro injikování, aj. sloužící rovněž pro snižování rizik spojených s užíváním drog při již 

tak rizikovém způsobu aplikace). 

V tabulce je uveden počet pouze vydaných injekčních stříkaček, počet přijatých je trochu jiný, v K-centru bylo vydáno 

5 532 kusů, v Terénu 16 537 kusů, dohromady 22 069 kusů. Procentuálně byla návratnost injekčního materiálu v K-cen-

tru něco přes 87 %, v Terénu naopak něco přes 100%. Nižší návratnost v K-centru oproti Terénu je způsobena tím, že 

část klientely, která využívá výměnného programu v obou projektech, přijme materiál v K-centru a vrací ho pak následně 

spíše v Terénu, příp. v programech jiného poskytovatele služeb v jiném městě, nebo část materiálu prostě nevrátí. Ideální 

poměr vydaných a přijatých stříkaček se udává 1:1, v realitě se ale samozřejmě vždy najdou jedinci, kteří se použitého in-

jekčního materiálu zbavují buď jinde či jinak, než předáním všech stříkaček pracovníkům k bezpečné likvidaci, byť klienty 

k tomu opakovaně nabádáme. Vzhledem k principům Harm reduction je ale lepší klientovi čistou stříkačku vydat, i když 

nemá zrovna žádnou „špinavou“ na výměnu.

Vedle výměnného programu fungují standardně již řadu let i další běžné služby KC a TP, z nich některé počty výkonů 

dílčích služeb za období jednoho roku jsou uvedené v tabulce. 

Kromě poskytování služeb KC a TP jsme během roku realizovali i primárně preventivní aktivity. Formou besed/přednášek 

jsme pracovali se studenty středních škol a žáky vyšších ročníků základních škol, klienty NZDM. Celkem jsme realizovali 

31 besed pro 558 osob.

Zaměstnanci organizace v roce 2018
JMÉNO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ DOBA ZAMĚSTNÁNÍ

K-CENTRUM

Jakub Olšák
vedoucí organizace, programu, 
sociální a kontaktní pracovník

    od 1. 10. 2007

Irena Videcká kontaktní pracovnice od 1. 7. 2005

Jan Dostál kontaktní pracovník od 14. 6. 2010

Naďa Filipová sociální a kontaktní pracovnice od 1. 11. 2015

Jiří Habarta kontaktní pracovník a adiktolog od 1 1. 2016

Jan Pazdera kontaktní a zdravotní pracovník od 1. 10. 2016

TERÉNNÍ  
PROGRAMY

Jakub Olšák sociální pracovník, administrátor od 1. 10. 2007

Jan Dostál
vedoucí programu od 1. 8. 2012

terénní pracovník od 14. 6. 2010

Naďa Filipová terénní a sociální pracovnice od 1. 11. 2015

Jiří Habarta terénní pracovník a adiktolog  od 1. 1. 2016

Jan Pazdera terénní a zdravotní pracovník od 1. 10. 2016
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Náklady* Náklady v tisících Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby 574

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 332

Náklady na cestovné 31

Ostatní služby 211

Osobní náklady 2 507

Mzdové náklady 1 871

Zákonné sociální pojištění 627

Zákonné sociální náklady 9

Ostatní náklady (jiné ostatní náklady) 14

Náklady celkem 3 095

Výnosy* Výnosy v tisících Kč

Provozní dotace 2 993

přijaté příspěvky (dary) 84

Tržby za vlastní výkony a za zboží 12

Ostatní výnosy (jiné ostatní výnosy) 6

Výnosy celkem 3 095

ROZVAHA (BILANCE)

AKTIVA*
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 30 67

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 67

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 30 67

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 30 67

B. Krátkodobý majetek celkem 43 27

II. Pohledávky celkem 1

Odběratelé 1

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 98 138

Peněžní prostředky v pokladně 52 38

Peněžní prostředky na účtech 46 100

IV. Jiná aktiva celkem       -56        -111

Příimy příštích období -56 -111

Aktiva celkem 43 27

PASIVA*
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 37 37

I. Jmění celkem 39 37

Vlastní jmění 39 37

II. Výsledek hospodaření celkem -2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -2

B. Cizí zdroje celkem 7          -9 

III. Krátkodobé závazky celkem 7 -9

Dodavatelé 5 5

Zaměstnanci 2

Ostatní přímé daně -13

Dohadné účty pasivní -1

Pasiva celkem 44 28

Finanční zpráva
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Přehled o peněžních příjmech (výnosy) a výdajích 
(náklady) projektů organizace – Kontaktní centrum 
Klíč, Terénní programy Agarta a projekt primární 
prevence Závislost tady a teď, Hra na hraně:

NÁKLADY
K-centrum Klíč 

(KC)
Terénní 

programy (TP)
Projekt primární 

prevence (PP)
KC + TP + PP 

CELKEM

PROVOZNÍ NÁKLADY

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 
CELKEM

95 328,68 111 868,16 47 825,00 255 021,84

potraviny 6 281,00 0,00 0,00 6 281,00

zdravotnický materiál 65 583,20 106 240,50 0,00 171 823,70

hygienický materiál 12 103,00 3 118,00 0,00 15 221,00

kancelářské potřeby 5 643,48 2 509,66 714,00 8 867,14

vybavení (DDHM) 5 032,00 0,00 47 111,00 52 143,00

pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní materiálové náklady 686,00 0,00 0,00 686,00

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY 
CELKEM

156 220,11 160 517,71 12 241,58 328 979,40

ENERGIE CELKEM 52 692,00 24 663,00 0,00 77 355,00

elektřina 32 770,00 21 900,00 0,00 54 670,00

vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 0,00

tepelná energie 19 922,00 2 763,00 0,00 22 685,00

OPRAVY CELKEM 399,00 0,00 0,00 399,00

opravy a udržování budov 399,00 0,00 0,00 399,00

opravy a udržování aut 0,00 0,00 0,00 0,00

opravy jiné 0,00 0,00 0,00 0,00

CESTOVNÉ CELKEM 3 570,00 22 295,00 4 770,00 30 635,00

cestovné 3 570,00 22 295,00 4 770,00 30 635,00

OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM 94 378,11 109 029,71 7 471,58 210 879,40

telefony 12 800,11 14 981,65 953,58 28 735,34

poštovné 708,00 515,00 0,00 1 223,00

internet 3 747,00 3 502,00 1 118,00 8 367,00

nájemné 26 590,00 26 590,00 0,00 53 180,00

ekonomické a účetní služby 28 398,00 25 000,00 0,00 53 398,00

účetní audit 0,00 0,00 0,00 0,00

školení a vzdělávání 11 200,00 11 300,00 5 400,00 27 900,00

supervize 6 750,00 9 750,00 0,00 16 500,00

DDNM do 60 tisíc 0,00 0,00 0,00 0,00

jiné (odpady, propagace, aj.) 4 185,00 17 391,06 0,00 21 576,06

JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 5 181,00 4 530,00 0,00 9 711,00
pracovní obuv+ponožky
/pracovní obuv 119,00 3 000,00 0,00 3 119,00
pojištění podnik. rizik+poplatek 
bance/poplatek bance 4 888,00 1 430,00 0,00 6 318,00

x/správní poplatek 0,00 100,00 0,00 100,00

penále (OSSZ, stát.rozp.) 174,00 0,00 0,00 174,00

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 251 548,79 272 385,87 60 066,58 584 001,24

OSOBNÍ NÁKLADY

MZDOVÉ NÁKLADY 985 640,50 821 012,50 69 750,00 1 876 403,00

hrubé mzdy 985 640,50 799 096,50 0,00 1 784 737,00

DPČ 0,00 0,00 0,00 0,00

DPP 0,00 16 671,00 69 750,00 86 421,00

ostatní (náhrada za dočasnou 
pracovní neschopnost)

0,00 5 245,00 0,00 5 245,00

ODVODY SOCIÁLNÍ 
A ZDRAVOTNÍ

332 775,71 283 288,29 10 710,00 626 774,00

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ 
ZAMĚSTNAVATELE

5 894,00 1 804,00 0,00 7 698,00

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 1 324 310,21 1 106 104,79 80 460,00 2 510 875,00

CELKOVÉ NÁKLADY 1 575 859,00 1 378 490,66 140 526,58 3 094 876,24
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VÝNOSY
K-centrum Klíč 

(KC)
Terénní 

programy (TP)
Projekt primární 

prevence (PP)
KC + TP + PP 

CELKEM

Úřad vlády ČR a RVKPP 391 000,00 260 000,00 0,00 651 000,00

Zlínský kraj-Zajištění 
Dostupnosti

739 000,00 607 000,00 0,00 1 346 000,00

Zlínský kraj-Zajištění Priorit 256 000,00 118 500,00 0,00 374 500,00

Zlínský kraj-Kancelář Odboru 
Hejtmana

0,00 0,00 80 000,00 80 000,00

Město Vsetín 180 000,00 95 000,00 0,00 275 000,00

Město Valašské Meziříčí 0,00 220 000,00 0,00 220 000,00

Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko

0,00 29 000,00 0,00 29 000,00

Město Valašské Klobouky 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00

Město Brumov-Bylnice 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

sponzorské dary 9 797,04 22 978,24 50 746,58 83 521,86

ostatní (lektorné, besedy, 
úroky, hal. vyrovnání aj.)

61,96 8 512,42 9 780,00 18 354,38

CELKEM 1 575 859,00 1 378 490,66 140 526,58 3 094 876,24

Poděkování
Získání finančních prostředků nezbytných pro provoz neziskové organizace je často obtížným úkolem. Jsme proto 
vděčni všem, kteří nás v naší práci podporují prostřednictvím finančních prostředků a pomáhají nám tím zajistit plynu-
lý a bezproblémový provoz služby.
Poděkování patří i všem pracovníkům AGARTY, kteří se na provozu a rozvoji organizace podílejí, nutno dodat, často 
i nad rámec svých povinností.
V roce 2018 naši organizaci podpořili:
Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Zlínský kraj
Město Vsetín
Město Valašské Meziříčí
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Město Valašské Klobouky
Město Brumov-Bylnice
Z řad individuálních, respektive firemních dárců, kteří se stali již našimi pravidelnými mecenáši, 
děkujeme firmě RH-Mont a firmě Glass Service, a.s.
Děkujeme nejen těmto dárcům a donátorům, ale také našim sympatizantům a přátelům, kteří jsou pro nás nemalou 
podporou. Děkujeme!

Můžete nás podpořit
Spolek AGARTA z. s. je stejně jako jiné neziskové organizace financováno více zdrojově, zejména ze státních a míst-
ních zdrojů. Z tohoto důvodu jsme vděčni za jakoukoliv finanční i materiální pomoc, která nám pomůže v naší neleh-
ké práci.
Způsoby, jakými nás můžete podpořit:

> finančně,

> poskytnutím věcného daru (např.: kancelářské zboží, IT vybavení, nábytek, zdravotnický materiál apod.),

> dobrovolnickou činností,

> šířením zpráv o naší organizaci mezi známé,

> mediální podporou (reklama v denících a tiskovinách aj.).

Pro ty, kteří nás chtějí podpořit finančně:
Název držitele účtu: Spolek AGARTA z. s., Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
Číslo účtu: 197293221 
Kód banky: 0300
Banka: ČSOB a.s. Vsetín
Děkujeme všem přispěvatelům a podporovatelům organizace!



Kontakty
Název organizace: AGARTA z. s.

Adresa: Ohrada 1879, Vsetín 75501

Telefon: 571 436 900

Web: www.agarta.cz

Terénní programy Agarta:

Mobilní telefony: 737 451 756, 739 829 678

Provozní doba: v odpoledních hodinách max. do 17:30 hod. 
ve městech Vsetín (Út, Čt), Valašské Meziříčí (Po, Út, Čt, Pá),

Rožnov pod Radhoštěm a okolí, Valašské Klobouky, Bru-
mov-Bylnice ( St) max. do 18:00 hod.

Email: terenniprogramy@seznam.cz

Kontaktní centrum Klíč:

Telefon: 571 436 900

Provozní doba: Po–Čt: 10:00–12:00, 13:00–16:00
v pátek dle předchozí domluvy s klientem

Email: kc-klic@seznam.cz

16  |  Agarta z. s.  |  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018


