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Tak je tu zase čas bilancování a ohlédnutí se za uběhlým rokem. Rok 2017 se vyznačoval základními dvěma
tématy. Navazování spolupráce a zdůraznění role preventivních přednášek v naší činnosti. Na jaře se pracovníci
Terénních programů Agarta setkali s pracovníky organizace NZDM Kampak? v jedné z jejich poboček ve Valašských Kloboukách. Tam jsme se seznámili s realitou provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a mohli vzájemně sdílet své zkušenosti s touto cílovou skupinou a také dohodnout možnost prezentace TP Agarta
v tomto regionu. Kolegové z Kampak? nám návštěvu oplatili v červnu, aby zase oni mohli nahlédnout do provozu Kontaktního centra Klíč a dozvědět se nové informace na téma drogy a práce s jejich uživateli. Dne 22. 6.
2017 jsme se v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám zúčastnili odborné konference pořádané Charitou
Kroměříž. Zde jsme načerpali mnoho zajímavých podnětů pro naši další práci. Dalším významným tématem pro
naši organizaci bylo pravidelné zařazení preventivních přednášek pro veřejnost (studenty škol, děti z dětských
domovů, pěstouny aj.) do naší činnosti. Začali jsme oslovovat vhodné organizace s nabídkou přednáškové činnosti a to například také na pravidelných akcích, jako byl pravidelný Veletrh sociálních služeb ve Valašském Meziříčí a Jarmark sociálních služeb v Rožnově p. Radhoštěm. Jako další osvětovou aktivitu jsme podávali informace
o naší činnosti návštěvníkům protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí.
Ke konci roku jsme stihli ještě zorganizovat Den otevřených dveří dne 5. 10. 2017 a zúčastnit se v Ostravě velmi
zajímavého odborného školení Možnosti práce se závislým klientem s americkými lektory Stephenem Buckbee
a Michael Dupontem z Michiganu z USA. Oba vycházejí z učení Virginie Satirové a její terapeutický přístup rozvíjejí vlastním inovativním způsobem.
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Kdo jsme?

Organizační struktura AGARTA z. s.

Jsme organizací, která je charakterizována jako dobrovolná, nezávislá a nepolitická, fungujeme již od roku 2005
a zabýváme se zejména terciární prevencí drogových závislostí v bývalém okresu Vsetín. Posláním organizace
je pomoc lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému, předcházení a minimalizace rizik
a negativních dopadů na jednotlivce, rodiny i veřejnost spojených s užíváním drog.

ČLENSKÁ SCHŮZE

Organizace AGARTA z. s. spravuje dva vzájemně provázané projekty „Kontaktní centrum Klíč“ a „Terénní programy 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. K těmto dvěma hlavním službám, spadající do oné
zmiňované terciární prevence, děláme i primárně preventivní přednášky a besedy pro širší veřejnost.

PŘEDSEDNICTVO

Základní údaje o organizaci
Název organizace: AGARTA z. s.
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 6776

ŘEDITEL ORGANIZACE

Právní forma: spolek
IČ: 27002438
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 197293221/0300

KONTAKTNÍ CENTRUM
KLÍČ

TERÉNNÍ PROGRAMY
AGARTA

Adresa: Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 436 900

Provozované aktivity a služby organizace

Webové stránky: 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.

Projekty organizace Kontaktní centrum Klíč a Terénní programy Agarta poskytují nízkoprahové drogové služby pro
osoby ohrožené závislostí na návykových látkách na poli prevence drogových závislostí v regionu bývalého okresu
Vsetín. Jsou součástí celonárodního komplexu certifikovaných služeb odpovídající odborným a humanistickým
principům.
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 2017 jsme se (i díky dotaci od Zlínského kraje v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017) více zaměřili na preventivně přednáškovou činnost
pro širší veřejnost.
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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 sociální práci, na vybrané výkony zdravotní péče. Kontaktní centrum Klíč je registrovanou sociální službou dle §59
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 poškozením. 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 nabídnout uživatelům drog a patologickým hráčům a jejich blízkým standardní služby poskytované kontaktním
centrem a přizpůsobit je konkrétním potřebám klientů v daném regionu. Směrem ke klientům je naším cílem
vytvoření prostředí, které bude pozitivně působit na klienty, konkrétní práce s klientem zaměřená na motivaci
ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace.
V Kontaktním centru Klíč jsou klientům poskytovány zvláště tyto služby/výkony:
> Individuální poradenství
> Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
> Krizová intervence
> Informační servis
> Testování (drogové, těhotenské, na protilátky HCV, HBV, HIV a syfilis)
> Výměnný program injekčního materiálu
> Potravinový a hygienický servis
> Sociální práce (včetně asistenční služby - doprovodu), a další

Terénní programy Agarta
Terénní programy Agarta jsou specifickou formou sociální práce poskytované přímo na ulici (jinak též 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 strachu 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, mimo jiné, v námi
spravované oblasti zajišťujeme ochranu veřejného zdraví.
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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), a další

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) 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 dělat.
Naše služby mohou využít i abstinující či o abstinenci se pokoušející uživatelé, kterým využívání některých nabízených 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 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 Standardy 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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Přehled statistických údajů
2016
počet klientů*

2017

K-CENTRUM

TERÉN

K-CENTRUM

TERÉN

105 (ID) + 25 (AN)

182 (ID) + 54 (AN)

106 (ID) + 25 (AN)

181 (ID) + 54 (AN)

počet kontaktů

1 628

1 304

2 027

1 421

počet vydaných stříkaček

3 682

18 230

3 292

16 508

60

153

78

126

individuální poradenství
průměrný věk klientů (ID)

32

31

31

34

sociální práce (odkazy, asistence…)

28

433

42

443

potravinový servis

778

0

1 137

0

hygienický servis

97

0

355

0

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

29

0

28

0

BESEDY v roce 2016
edukativní program/beseda

BESEDY v roce 2017

počet výkonů
besed

počet osob,
kterým byl výkon
poskytnut

počet výkonů
besed

počet osob,
kterým byl výkon
poskytnut

10

158

35

640

* Počet klientů identifikovaných s unicitním kódem (ID) a odhad počtu klientů neidentifikovaných, zcela anonymních bez svého kódu (AN)

Rok 2017 byl co do návštěvnosti K-centra Klíč zatím nejvytíženější v historii zařízení. Počet klientů je sice srovnatelný
s předchozím rokem (ze 130 klientů celkem na 131), počet kontaktů však vzrostl meziročně takřka o čtvrtinu. Z počtu
1628 kontaktů za rok 2016 na 2027 kontaktů v roce 2017. Pro širší porovnání ještě zmíním, že za rok 2015 jsme měli
v káčku „jen“ 880 kontaktů. Tehdy byl však počet kontaktů výrazně ovlivněn dlouhodobým neblahým působením z celkové rekonstrukce přilehlé budovy, jež měla na fungování provozu K-centra Klíč velice negativní dopady po většinu
roku, potažmo tak i na návštěvnost K-centra.
V roce 2017 využilo služeb TP Agarta 162 identifikovatelných klientů uživatelů drog (UD), (rodičů bylo 19), což je o 1 více
než ve stejném období roku 2016, kdy služby TP Agarta využilo 161 klientů UD.
Počty vyměněného injekčního materiálu se v roce 2017 snížily a činí 16 508 kusů vydaných injekčních stříkaček (18 230
kusů v roce 2016), u přijatých stříkaček činí číslo 16 100ks (18 469ks v roce 2016). V roce 2017 došlo k poklesu počtu
vyměněných injekčních setů ve městě Valašské Meziříčí. Pracovníci TP Agarta si snížený počet vyměněného materiálu
vysvětlují kombinací minimálně čtyř okolností: 1.) Omezením spolupráce s externím pracovníkem, občasným uživatelem drog, který provádí dobrovolně a zdarma sekundární výměnný program pro osoby ze skryté populace uživatelů
drog ve Valašském Meziříčí. Tento pracovník stahoval použitý injekční materiál od uživatelů, kteří z různých důvodů
nemohou, nebo nechtějí být v kontaktu přímo s pracovníky TP Agarta. Ten z důvodů velké pracovní vytíženosti a nedostatku času už s pracovníky TP Agarta nespolupracuje v takové míře jako v letech 2014-2016. 2.) Odstěhováním 4 klientů
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využívajících aktivně výměnný program do jiných měst mimo působnost TP Agarta. 3.) Nástupem 3 klientů do výkonu
trestu. 4.) V roce 2017, zejména v jeho druhé polovině sledujeme v terénu ve Valašském Meziříčí návrat k uzavřené drogové scéně.
V tabulce výše je uveden počet pouze vydaných injekčních stříkaček, počet přijatých je trochu jiný. Ideální poměr vydaných a přijatých stříkaček je 1:1, v realitě se ale samozřejmě vždy najdou jedinci, kteří se použitého injekčního materiálu
zbavují jinde a jinak, než předáním stříkaček pracovníkům k bezpečné likvidaci, byť je k tomu opakovaně nabádáme.
Vzhledem k principům Harm reduction je ale lepší klientovi čistou stříkačku vydat, i když nemá žádnou „špinavou“ na výměnu. Procentuální návratnost injekčních stříkaček se dlouhodobě pohybuje mezi 90 až 100 procenty, jak v kterém
programu, v K-centru bývá o něco nižší než v Terénu. 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.
I u mnoha dalších služeb lze sledovat nárůst poskytnutých výkonů, který koreluje s vyšší návštěvností a větším využíváním služby/služeb obecně.
Průměrný věk klientů (pouze od ID klientů uživatelů drog, kteří nám svůj věk uvedli) klesl v K-centru o 1 rok, v terénu
naopak vzrostl, dokonce o 3 roky. Tento údaj bereme však jako orientační, jelikož spousta osob nám svůj věk neuvede
a do statistiky se tak nepromítne.
V roce 2017 jsme realizovali téměř 40 edukativních besed o drogách a závislostech pro skoro 700 osob. (Doložených
na prezenčních listinách máme 35 besed pro 640 osob).

Zaměstnanci organizace v roce 2017

K-CENTRUM

JMÉNO

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ

DOBA ZAMĚSTNÁNÍ

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

Jakub Olšák

sociální pracovník, administrátor

od 1. 10. 2007

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

Jan Dostál
TERÉNNÍ
PROGRAMY
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

512

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

288

Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Ostatní služby

23
196
2 039

Mzdové náklady

1 536

Zákonné sociální náklady
V. Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Výnosy*
I. Provozní dotace
II. přijaté příspěvky (dary)
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem

A. dlouhodobý majetek celkem

5

III. Osobní náklady

Zákonné sociální pojištění

AKTIVA*

1
14
2 566
Výnosy v tisících Kč
2 467
90
9
2 566

0

0

30

30

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

30

30

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

30

30

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

30

30

B. Krátkodobý majetek celkem

38

45

II. Pohledávky celkem

14

1

Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

4

Stav k poslednímu
dni účetního období

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Odběratelé

499

15

Stav k prvnímu dni
účetního období

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

1
5
9
24

99

Peněžní prostředky v pokladně

5

54

Peněžní prostředky na účtech

19

46

IV. Jiná aktiva celkem

-1

-56

Příjmy příštích období

-1

-56

Aktiva celkem

38

45

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

39

39

I. Jmění celkem

39

39

Vlastní jmění

39

39

B. Cizí zdroje celkem

-1

-6

III. Krátkodobé závazky celkem

-1

-6

PASIVA*

Dodavatelé

5

Zaměstnanci

2

Ostatní přímé daně

-1

Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem
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38

45
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* položky s nulovou hodnotou odstraněny

Náklady v tisících Kč

* položky s nulovou hodnotou odstraněny

Náklady*

ROZVAHA (BILANCE)

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 a ostatní:
NÁKLADY 2017
K-centrum
Klíč (KC)

Terénní
programy (TP)

Projekt primární
prevence (PP)

Ostatní

KC + TP + PP
CELKEM

K-centrum
Klíč (KC)
OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM
Telefony
Poštovné

Terénní
programy (TP)

Projekt primární
prevence (PP)

88 375,64

102 131,20

5 151,00

0,00

195 657,84

5 016,64

17 955,72

317,86

0,00

23 290,22

Ostatní

KC + TP + PP
CELKEM

590,00

0,00

0,00

0,00

590,00

5 424,00

2 177,00

559,00

0,00

8 160,00

Nájemné

23 590,00

26 590,00

3 000,00

0,00

53 180,00

Ekonomomické
a účetní služby

21 000,00

26 263,86

736,14

0,00

48 000,00

Školení a vzdělávání

13 670,00

19 600,00

0,00

0,00

33 270,00

8 100,00

3 600,00

0,00

0,00

11 700,00

Internet

Supervize

PROVOZNÍ NÁKLADY

DDNM do 60 tisíc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIÁLOVÉ
NÁKLADY CELKEM

Jiné (odpady, propagace, aj.)

10 985,00

5 944,62

538,00

0,00

17 467,62

JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

4 610,20

4 543,80

417,00

0,00

9 571,00

Správní poplatky/pracovní obuv
Pojištění podnik. rizik/poplatek
bance

100,00

1 950,00

0,00

0,00

2 050,00

3 430,00

2 254,00

417,00

0,00

6 101,00

Rozhlasový poplatek

465,20

209,80

0,00

0,00

675,00

Penále (OSSZ, stát.rozp.)

615,00

130,00

0,00

0,00

745,00

220 223,81

256 164,00

37 165,00

8 348,86

521 901,67

MZDOVÉ NÁKLADY

799 986,25

690 498,75

46 860,00

0,00

1 537 345,00

Hrubé mzdy

798 486,25

670 564,75

0,00

0,00

1 469 051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 302,14

96 172,00

20 760,00

8 348,86

200 583,00

4 843,00

0,00

0,00

0,00

4 843,00

50 939,14

85 573,00

0,00

4 659,86

141 172,00

Hygienický materiál

8 768,00

3 897,00

0,00

0,00

12 665,00

Kancelářské potřeby

5 276,00

6 702,00

495,00

0,00

12 473,00

Vybavení (DDHM)

4 234,00

0,00

20 065,00

444,00

24 743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 242,00

0,00

200,00

3 245,00

4 687,00

144 921,67

159 992,00

16 405,00

0,00

321 318,67

ENERGIE CELKEM

46 797,83

35 859,00

5 195,00

0,00

87 851,83

DPČ

Elektřina

24 669,00

23 731,00

4 840,00

0,00

53 240,00

DPP

4 659,83

3 370,00

0,00

0,00

8 029,83

17 469,00

8 758,00

355,00

0,00

26 582,00

OPRAVY CELKEM

5 138,00

0,00

0,00

0,00

5 138,00

Opravy udržování budov

5 138,00

0,00

0,00

0,00

5 138,00

Opravy a udrž. Aut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opravy jiné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CESTOVNÉ CELKEM

0,00

17 458,00

5 642,00

0,00

23 100,00

Cestovné

0,00

17 458,00

5 642,00

0,00

23 100,00

Potraviny
Zdravotnický materiál

Pohonné hmoty
Ostatní materiál. náklady
NEMATERIÁLOVÉ
NÁKLADY CELKEM

Vodné, stočné
Tepelná energie
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PROVOZNÍ NÁKLADY
CELKEM
OSOBNÍ NÁKLADY

0,00

19 934,00

46 860,00

0,00

66 794,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

270 222,38

229 252,62

0,00

0,00

499 475,00

2 006,42

5 422,58

0,00

0,00

7 429,00

OSOBNÍ NÁKLADY
CELKEM

1 072 215,05

925 173,95

46 860,00

0,00

2 044 249,00

CELKOVÉ NÁKLADY

1 292 438,86

1 181 337,95

84 025,00

8 348,86

2 566 150,67

Ostatní mzdové náklady
ODVODY SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
ZAMĚSTNAVATELE
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Poděkování

VÝNOSY 2017
K-centrum Klíč
(KC)

Terénní
programy (TP)

Projekt primární
prevence (PP)

KC + TP + PP
CELKEM

Ostatní

Úřad vlády ČR
a RVKPP

206 000,00

110 000,00

0,00

0,00

316 000,00

Zlínský kraj
- Zajištění
Dostupnosti

628 900,00

488 300,00

0,00

0,00

1 117 200,00

Zlínský kraj
- Zajištění Priorit

245 000,00

158 200,00

0,00

0,00

403 200,00

Zlínský kraj Kancelář Odboru
Hejtmana

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

180 000,00

100 000,00

0,00

0,00

280 000,00

Město
Valašské Meziříčí

0,00

220 000,00

0,00

0,00

220 000,00

Sdružení
Mikroregion
Rožnovsko

0,00

50 500,00

0,00

0,00

50 500,00

Město Valašské
Klobouky

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Město
Brumov-Bylnice

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Sponzorské dary

24 491,06

23 613,31

33 899,63

8 348,86

90 352,86

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

8 047,80

724,64

125,37

0,00

8 897,81

1 292 438,86

1 181 337,95

84 025,00

8 348,86

2 566 150,67

Město Vsetín

CELKEM

14 | Agarta z. s. | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

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 plynulý 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 2017 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 místních zdrojů. Z tohoto důvodu jsme vděčni za jakoukoliv finanční i materiální pomoc, která nám pomůže v naší nelehké 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!
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Kontakty
Název organizace: AGARTA z. s.
Adresa: Ohrada 1879, Vsetín 75501
Telefon: 571 436 900
Web: www.agarta.cz
Kontaktní centrum Klíč:
Telefon: 571 436 900
Provozní doba: Po - Čt: 10:00–12:00, 13:00–16:00
Pátek: dle předchozí domluvy s klientem
Email: kc-klic@seznam.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, Valašské Klobouky,
Brumov-Bylnice (St) max. do 18:00 hod.
Email: terenniprogramy@seznam.cz

