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„Náročný to rok… 
Ekonomická krize vystrčila pařáty na Latu… 
Jsem rád, že jsme přežili, a věřím, že v mnohém ožili!”
                           Lukáš, fundraiser

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009
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Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

Způsob, jakým se Lata prezentuje vůči veřejnosti je také na hony 
vzdálený amatérským začátkům. Možná není vhodná doba na další 
rozšiřování, nicméně by za zvážení stála myšlenka realizovat probační 
programy i programy, které by vedle principu „one to one“ poskytovaly 
klientům začlenění do prosociálně orientované skupiny - to by se pak 
vznešeně anglicky mohlo označit jako princip „one to group“. 

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.
zakladatel Laty

Uplynulý rok byl mýma očima pro Latu časem zkoušky - jestli to s tou 
profesionální organizací myslíme vážně, zda se za Latu postavíme a 
zároveň byl udržením přeměny Laty v „dospělou“ stabilní organizaci. 

Lata má, díky všem, kdo do ní za ta léta investoval, hodně na co na-
vazovat. I když je někdy minulá cesta hůře viditelná, jsou tu dobrovol-
níci a zaměstnanci s vizí a silou překonat těžší časy a v nich stále stát 
na cestě dobré organizace. Ze všech díků ten můj patří mým kolegům.

Bc. Klára Joklová
manažerka služby, vedoucí sociální pracovnice

„Díky Latě jsem navštívila mnoho pěkných míst a zažila 
spoustu zábavy a radosti. Je skvělé, když můžu na pár hodin 
jen tak “vypadnout”.
                                                 Anna, klientka  

Pro vás, kteří sledujete vývoj Laty dlouhodobě, nebude asi žádné 
překvapení, že i rok 2009 byl plný napínavých změn a zvratů. 

Hned 1. ledna odstartovala dlouho plánovaná výměna na postu ředitele 
organizace. Po šesti letech plných zajímavých pracovních i osobních 
zkušeností jsem se rozloučila se svým pražským působením a začala 
jsem čelit novým výzvám ve svém bydlišti ve Svitavách. To, jaký byl 
pro Latu rok 2009, jsem sledovala nadále už jen z postu předsedkyně 
sdružení. 

Viděla jsem, jak v polovině roku odchází moje nástupkyně Jana 
Kočicová a řízení Laty přebírá silný pilíř celé organizace v podobě 
Kláry Joklové. 

Mohla jsem tiše žasnout nad tím, jak se všichni pracovníci Laty 
loajálně opřeli do boje za stabilizaci Laty i navzdory finanční krizi, která 
tak těžce dolehla na celý neziskový sektor. Nejvíc mě těší, že Lata 
stále roste a že celý tým má pořád nové nápady, jak naši činnost zdo-
konalovat. 

Rok 2009 jsme všichni opouštěli posíleni a s novou vírou, že naše 
organizace přežije opravdu skoro cokoli. Celému Lata týmu i všem 
našim příznivcům děkuje

Mgr. Vlasta Pechancová, 
předsedkyně sdružení

Rozsah projektů, které sdružení Lata v současnosti uskutečňuje, 
výrazně přesahuje původní představy. V době, kdy jsme Latu zakláda-
li, jsme neměli vyšší ambice než vytvářet páry ze studentů (případně 
jiných dobrovolníků) a mladých lidí ohrožených sociálním selháním. 
Práce s rodinami těchto klientů se sice zdála být žádoucí, ale příliš 
náročná, takže se soustavně nedělala.

Dnes Lata s rodinami klientů pracuje, poskytuje klientům doučování, 
nabízí dokonce školení firmám v komunikačních dovednostech. 
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Lata je nestátní nezisková organizace, která se již 16. rokem zabývá 
pomocí ohroženým dětem a mládeži ve věku 13-26 let na území Prahy 
a Středočeského kraje, jejím zakladatelem je Doc. Oldřich Matoušek.

Hlavní činností je projekt Ve dvou se to lépe táhne, jehož základní 
myšlenkou je, že mladý člověk považuje za své „významné druhé“ 
především vrstevníky a autoritu dospělých přijímá jen se značnými 
výhradami.

Lata pomáhá těm, kteří neměli v životě tolik štěstí, jejich „postižení“ 
není často na první pohled viditelné, a přesto jsou tito mladí výrazně 
ohroženi selháním a vyloučením ze společnosti. Jedná se především 
o děti z dětských domovů (a jiných forem náhradní výchovné péče),

děti z rozvrácených a neúplných rodin, rizikovou mládež, mládež 
opouštějící ústavní výchovu - vstupující do samostatného života a 
mládež s lehkou formou psychiatrické dekompenzace.

Projekt je založen na schůzkách mladého dospělého dobrovolníka a 
klienta. Dobrovolník s klientem tráví pravidelně, aktivně a dlouhodobě 
volný čas, snaží se nenásilně klientovi rozšířit jeho obzory a nabízet 
mu nový úhel pohledu na jeho problémy a život jaký je. 

Projekt Ve dvou se to lépe táhne není materiální podporou cílové 
skupiny. Lata záměrně pomáhá svým klientům tak, aby si byli schopni 
v budoucnu pomoci sami. Pomoc a podporu, kterou Lata klientům 
poskytuje, dobře vystihuje rčení: „Opravdový přítel vám nedá jablko 
když máte hlad, protože ví, že by vás nasytil jen na chvíli. Ukáže vám, 
kde ho najít, a tím vám dá šanci najíst se pokaždé, kdy máte hlad.“ 

Hodnoty 
• Individuální a nedirektivní přístup
• Víra v možnost změny prostřednictvím vztahu
• Zodpovědnost každého za svůj život ve vztazích
• Solidarita a vzájemnost
• Dobrovolnost zapojení klientů, dobrovolníků

POSLÁNÍ
Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký 
je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a 
posilujeme jejich samostatnost. 
K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby 
pro klienta a jeho rodinu.

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

„Je lepší odejít na mateřskou z práce, co mám ráda, baví mne 
a vidím, jak se rozvíjí, než před prací na mateřskou utéct. Jsem 
ráda, že jsem nemusela utíkat.”
                            Veronika, sociální pracovnice
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Předsednictvo:

Vlasta Pechancová – předsedkyně sdružení
Lenka Pekařová – místopředsedkyně sdružení
Marcela Murgašová – členka představenstva 

Další spolupracovníci:

Oldřich Matoušek – odborný garant
Romana Lafatová – účetní
Martin Fajmon – webmaster
Magda Loumová, Lucie Čelikovská, Vít Čelikovský – supervizoři

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009
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Zájem klientů, resp. jejich rodin či spolupracujících organizací, o za-
pojení se do programů Laty stále mírně roste. Naší trvalou snahou je, 
aby klient začal spolupracovat s dobrovolníkem co nejrychleji po jeho 
vstupu do organizace a abychom vhodným výběrem dobrovolníka pro 
konkrétního klienta podpořili obtížný začátek spolupráce celé dvojice, 
a tím vytvoření kvalitního bezpečného vztahu dobrovolník - klient.

V minulém roce došlo k rozpadu hlavního projektu Laty Ve dvou se to 
lépe táhne na 3 programy:

Spolu přes práh - program pro klienty, kteří se nacházejí nebo prošli 
některou z forem ústavní či ochranné výchovy (dětský domov, vý-
chovný ústav apod.), či vyrůstají v náhradní rodinné péči. Klientům 
nabízíme budování vztahu s dobrovolníkem mimo ústavní zdi - přes 
práh - a velký prostor k přebírání zodpovědnosti a aktivnímu trávení 
volného času;

Spolu o kus dál - program pro klienty ohrožované vyloučením 
z vrstevnických skupin, šikanou, konflikty či obtížnou situací jejich ro-
din, klientům s psychickými obtížemi. Snažíme se jim nabídnout aspoň 
malý posun v jejich situaci nebo vnímání jejich role v ní; 

Spolu jinak - program pro klienty s rizikovým chováním, kteří experi-
mentují s alkoholem či drogami, kteří nevhodně tráví svůj volný čas. 
Nabízíme zejména jiné trávení volného času a pevný vztah jako alter-
nativu k jejich dosavadní situaci.

Všichni dobrovolníci jsou připravovaní na práci s jakýmkoli klientem, 
nyní jsme ale posílili jejich přípravu na roli ve vztahu s konkrétním 
klientem a jeho specifickými potřebami podle programu.

Podporujeme maximálně participující zapojení klientů do projektu, 
pravidelně s nimi podobu a průběh jejich vztahu hodnotíme a plánu-
jeme a dáváme klientům prostor otevřeně vyjadřovat své postoje a 
názory. 

Na druhou stranu se Lata aktivně zapojuje na straně klienta, pokud je 
jeho situace obtížná a řeší se např. multidisciplinárně, je naším cílem 
hájit vyjádřený zájem klienta, resp. jeho nejlepší zájem, klientem je pro 
nás vždy dítě - mladý člověk.

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

„Jsem rád, že mám každý týden vyhrazené 3 hodiny, které 
strávím tak, že si je užiju.”
                                  Martin, klient

Klienti v Latě v roce 2009:

Počet klientů zapojených do projektu: 94 
V prosinci nadále pokračovalo: 49 
Program absolvovalo min. doporučených  
6 měsíců: 70% klientů 
Počet schůzek klientů s dobrovolníky: 599 
Průměrná doba zapojení klienta do programu: 
374 dní 
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„Lata je pro mě cesta za změnou. A my v Latě všechny tyto 
cesty udržujeme, aby byly schůdné.”
                       Martina, poradkyně pro rodiče  

Spolupráci s rodiči se snažíme neustále posilovat a zkvalitňovat s tím, 
že dítě v rodině vnímáme jako individualitu a součást rodinného sys-
tému zároveň.

S rodiči se snažíme komunikovat zapojení jejich dítěte do programu 
do té míry, aby dobře rozuměli podstatě programu, jeho možnostem a 
limitům, stejně jako jejich roli v rámci Laty.

Zahájili jsme průběžné hodnotící rozhovory s rodiči klientů, kterým se 
věnuje poradkyně pro rodiče s terapeutickým vzděláním. Záměrem je 
získání cenné zpětné vazby od rodiče a také nabídka prostoru pro 
participaci rodiče na dění okolo jejich dospívajícího dítěte.

Rodiče mohou využít možnost poradensko/terapeutických konzultací 
zdarma, jež probíhají formou individuálních konzultací nad tématy, 
která mohou být pro rodiče aktuálně obtížná, zátěžová a o nichž si 
potřebují promluvit, poradit se nebo něco vyřešit. Mohou také využít 
možnost terapie. Konzultace je možné využít jak individuálně, tak  
v páru či skupinově (např. společně s dítětem nebo ostatními členy 
rodiny).

V roce 2009 jsme rovněž nabízeli možnost skupinových setkání 
rodičů, ta jsme ale po dvou letech fungování zrušili, pro malý zájem. 
Ukazuje se, že individuální přístup Laty sedí více i rodičům klientů, 
proto jej máme v plánu posilovat a prohlubovat, např. posílením terén-
ního prvku v práci s rodiči našich klientů.

Dobrý den! 

Chtěla jsem Vám touto cestou poděkovat za to, co Lata udělala pro 
mou dceru Lucii. Obrátili jsme se na Vás, když Lucie onemocněla a její 
kamarádi jí opustili. Nabídli jste přesně to, co Lucka nejvíc potřebovala. 
Kontakt se zdravým mladým člověkem. Každý týden setkání s bohatým 
programem, kdy mohla na chvilku zapomenout a těšit se z toho, že je 
přijímána. Radka byla úžasná, stále v dobré náladě. Stejně i pomoc  
s doučováním je nezapomenutelná. Nejen, že pomohla se školou, ale 
poskytla také další setkání a tak potřebný sociální kontakt. Budu Vám 
všem navždy vděčná. Opravdu z celého srdce Vám děkuji.

(dopis rodiče)

Rodiče v Latě v roce 2009:

Počet individuálních 
rozhovorů s rodiči: 61

Speciální poradenství a 
terapeutické konzultace 
využilo: 5 rodin a 3 klienti
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Bez dobrovolníků se v Latě neobejdeme. Proto stejnou péči, s jakou se 
staráme o klienty, věnujeme také jim. 

Během podzimního náborového období jsme mezi studenty zazna-
menali oproti loňskému roku větší zájem o dobrovolnictví v Latě a 
především větší povědomí o programu. Soustředili jsme se na ná-
bor dobrovolníků formou osobních prezentací na SŠ, VOŠ a VŠ.  
S některými fakultami z University Karlovy jsme uzavřeli dohodu o spo-
lupráci. S cílem zpřístupnit dobrovolnictví širší skupině mladých lidí 
jsme navýšili horní věkovou hranici pro dobrovolníka, a to z 26 let na 
30 let. 

Péče o dobrovolníky je pro nás cennou hodnotou a také významným 
motivačním prvkem pro jejich práci. 

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

„Rok 2009 přivedl do Laty spoustu mladých dobrovolníků, 
kteří si odnášejí ze vztahu s klientem cennou životní zku-
šenost. Jsem ráda, že i já je mohu na této cestě provázet.”
                  Káťa, koordinátorka dobrovolníků

Samozřejmostí je pravidelná supervize/intervize, kde může dobrovolník 
ve skupině reflektovat svůj vztah s klientem. Nabízíme dobrovolníkům 
i pravidelná individuální setkání – motivační rozhovory, ve kterých má 
dobrovolník možnost se ohlédnout za svým působením v programu.

Dobrovolníky jsme i nadále vzdělávali. Několikrát jsme zorganizovali 
sedmihodinový seminář Práce s klientem. Dále jsme dobrovolníkům 
nabídli kurz Efektivní komunikace, který zprostředkovalo o.s. Projekt 
Odyssea a zahrnoval 16 hodin teoretických a praktických bloků. 

Každoročně pořádáme pro dobrovolníky několik neformálních akcí. 
Během roku proběhl volejbalový turnaj, víkendový pobyt na horách a  
víkendový teambuilding, předprázdninové setkání. Nabídku našich ak-
tivit pro dobrovolníky letos zakončila vánoční besídka.

• Počet dobrovolníků zapojených do projektu: 105
• Nadále pokračuje: 69
• Celková doba schůzek dobrovolníků s klienty: 1260 hodin
• Počet výcviků dobrovolníků: 5
• Počet supervizí: 19
• Počet intervizí: 10
• Počet motivačních rozhovorů s dobrovolníky: 79  
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Lata je v systému služeb službou doplňkovou. Tím, že řeší zejména 
volný čas klientů, je ideálním doplňkem ostatních služeb, kam klient 
nebo jeho rodina většinou dochází na pravidelné konzultace k od-
borníkovi. 

Multidisciplinární spolupráce a spolupráce vůbec je pro nás proto 
velmi důležitá, snažíme se prostor kolem klienta maximálně síťovat. 
Spolupracujeme proto s celou řadou organizací a odborníků, zejména  
v Praze, a to nejen při řešení problémů našich klientů, ale i  
v rámci celkového sdílení zkušeností. 

Pravidelně s naší nabídkou služeb oslovujeme oddělení sociálně 
právní ochrany dětí, školy, školská a zdravotnická zařízení, azylové 
domy, psychology, psychiatry, výchovné poradce a neziskové orga-
nizace pracující s dětmi a rodinami.

Nad případy klientů spolupracujeme pravidelně s organizacemi či in-
stitucemi jako je: Dům tří přání, STŘEP, Středisko náhradní rodinné 
péče, o.s. DOM, SVP Modřany, SVP Klíčov, Probační a mediační 
služba, Dětský domov Radost, Dětský domov Klánovice, OSPOD Pra-
ha 1, 3, 8, 9, 10, 22 apod.

S více než 40 dalšími organizacemi či odborníky jsme v pravidelném 
kontaktu.

Otevřená skupina NNO pracujících s ohroženými dětmi

Jsme (spolu s o.p.s Rozmarýna a o.s. Letní dům) zakládajícím 
členem Otevřené skupiny NNO pracujících s ohroženými dětmi, která 
neformálně sdružuje pražské neziskové organizace, jež se zaměřují 
na práci s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Otevřená skupina se 
setkává každé dva měsíce a představuje příjemnou pracovní platfor-
mu pro osobní setkání pracovníků více než 20 pražských neziskovek, 
sdílení zkušeností a vyjadřování se k problematice této cílové skupiny.
V březnu 2009 jsme v rámci Otevřené skupiny spolupořádali 
celopražské Pracovní setkání s tématem péče o ohrožené děti a 
mládež pro pracovnice OSPOD a NNO, s účastí přes 120 osob.

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

„V Latě jsem poznala práci a důležitost neziskového sektoru i 
príma lidi, kterým jde o dobrou věc.”  

Markéta, administrativní pracovnice

Za rok 2009 bylo do Laty doporučeno přes:
- OSPOD, kurátory pro mládež: 6 klientů
- pedagogicko - psychologickou péči: 13 klientů
- spolupracující NNO (nestátní nezisková organizace): 18 klientů
- pobytové služby (azylové domy, domy na půl cesty): 15 klientů
- ústavní výchovu: 36 klientů (tj. diagnostický, výchovný ústav, 
dětský domov…)
- bez doporučení: 6 klientů
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PRO KLIENTY

Cíl posilovat klientovu samostatnost a jeho přirozené zapojení do 
společnosti podporujeme několika návaznými aktivitami, které mohou 
naši klienti využívat zdarma:

Doučování
Našim klientům nabízíme možnost doučovat se v předmětu podle je-
jich potřeby, v jejich přirozeném prostředí i mimo něj.
Celkově doučování využilo 11 klientů. 

Kroužky
Klientům, pro které by bylo náročné uhradit si volnočasový kroužek, 
můžeme určitou finanční částkou přispět a pomoci je tak napojit na 
přirozené vazby v jejich okolí.

Volné vstupy
Vytvoření kvalitního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem na-
pomáhají společné zážitky. Klienti mohou také rozšiřovat svůj rejstřík 
možností v aktivním trávení volného času. Dvojice mohou, v souladu 
s individuálním plánem klienta, využívat volné vstupenky na schůzky 
laděné sportovně, kulturně či výtvarně a dovednostně.

PRO VEŘEJNOST

Vysokohorský zájezd do Alp
Již tradiční víkendový zájezd pro dobrovolníky, zaměstnance a přátele 
Laty proběhl druhý červencový víkend, autobus jsme opět plně obsadi-
li a při nízkorozpočtově laděné akci, kdy hraje Lata roli organizátora, se 
utužila řada vazeb a kontaktů.

Prezentace činnosti Laty
Latu a její činnost jsme prezentovali na několika veřejných akcích jako 
např.: Freeze fest, Všehodění v Podviní, festival Out of home, Týden 
NNO na Praze 5, apod. 

Veřejná sbírka a DMS
Během léta 2009 jsme začali pracovat na získávání veřejných 
prostředků v rámci veřejné sbírky. Ve spolupráci s Fórem Dárců 
jsme zřídili dárcovskou sms (DMS) ve tvaru DMS LATA. Jejím 
prostřednictvím nám naši podporovatelé a lidé, kteří oceňují naši práci, 
mohou zasílat drobné finanční dary.

Audit
Úspěšně jsme prošli finančním i projektovým auditem projektu Ve 
dvou se to lépe táhne.

Nové webové stránky
V září jsme zahájili provoz nových webových stránek www.lata.cz

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

„Lata je prostor, kde se setkává můj svět se světem Kristýny. 
Pořád se mezi námi otevírají nové věci, ze kterých se učím,  
a to mě posouvá dál.”
                                     Monika, dobrovolnice 
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Historie financí Laty

Výnosy (Kč)

Řady2

Historické momenty

1990 – Hermes -  skupina tzv. problémových mladistvých a mladis-
tvých s psychiatrickou diagnózou - myšlenka Doc. PhDr. Oldřicha 
Matouška
1991 - 1993 – sbírání zkušeností → nový záměr vytvořit dvojice: 
klient + dobrovolník
16.4. 1994 – vznik o.s. Lata

Projekty

1995 –  LATA (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty)
1996 –  LATA
1997 –  LATA 
1998 – LATA, Toulavý autobus - návštěva podobných zařízení  
v Nizozemí 
1999 – LATA, HALT - alternativní řešení trestné činnosti mladistvých
2000 – LATA, Toulavý autobus Švédsko
2001 – Lata - dobrovolnická pomoc mládeži, LATA 
2002 – Lata - dobrovolnická pomoc mládeži, LATA 
2003 – Lata - dobrovolnická pomoc mládeži, LATA 
2004 – Lata - dobrovolnická pomoc mládeži 
2005 – Lata - dobrovolnická pomoc mládeži, Budování kapacity o.s. 
2006 – Ve dvou se to lépe táhne, Budování kapacity o.s., Vzdělanější 
pracovník, Cesta z města 
2007 – Ve dvou se to lépe táhne, Budování kapacity o.s., Přímou 
cestou, Profesionálnější organizace 
2008 – Ve dvou se to lépe táhne, Přímou cestou, Profesionálnější 
organizace, Pilíř finanční stability

2009 – Ve dvou se to lépe táhne, Pilíř finanční stability 

Přehled počtu osob vstupujících do projektu
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„Lata mi dala možnost dělat něco pro jiné lidi, ale zároveň pozná-
vat i sebe samu.”

 Daria, dobrovolnice



Rozvaha (v tisících Kč)

Aktiva Pasiva
Poskytnuté provozní zálohy 3 Vlastní jmění 58

Pokladna 24 Výsledek hospodaření - 62

Bankovní účty 281 Závazky 31

Příjmy příštích období 73 Přechodné položky 354

Celkem 381 Celkem 381

Výsledovka (v tisících Kč)

Výnosy Náklady
Poskytnuté služby 20 Nákupy materiálu 42

Ostatní výnosy 2 Nákupy služeb 584

Přijaté příspěvky 120 Osobní náklady 1 548

Provozní dotace 1 974 Poskytnuté příspěvky 4

Celkem 2116 Celkem 2178

Ztráta je způsobena kurzovými rozdíly při přepočtu jednoho z grantů.

Pozn.: Celková finanční závěrka je přílohou výroční zprávy, rovněž je zveřejněna na 
www.lata.cz.

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

„Dobrovolnictví v Latě mi dalo velkou zkušenost v jednání  
s druhým člověkem, hlavně co se týká trpělivosti.”

Markéta, dobrovolnice
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“fun oezáfzn foázewb ozwozr wouůrt wewprýte§ pwíýe 
zwpíewýtěw zwpíýt wztíotvb gowiýerwz tpůíwýt wpé”
                               dobrovolnice ahdf df

Výnosy dle zdroje

Náklady dle typu

Hlavní město Praha a 
městské části

Finanční mechanismy 
EHP a Norska

Ministerstva ČR

Nadace

Dary

Ostatní 3%

Mzdové náklady

Nájem prostor a energie

Účetní a ekonomické 
služby

Komunikační služby

Supervize a odborná 
literatura

Pojištění dobrovolníků

Cestovné

Kancelářské potřeby

Zdroj pro grafy

Výnosy dle zdroje
Hlavní město Praha a městské části 685 000

Finanční mechanismy EHP a Norska 637 594

Ministerstva ČR 382 300

Nadace 269 001

Dary 86 905

Ostatní 55 807

Náklady dle typu
Mzdové náklady 1 542 036

Nájem prostor a energie 229 416

Účetní a ekonomické služby 91 400

Komunikační služby 58 026

Supervize a odborná literatura 36 891

Pojištění dobrovolníků 23 089

Cestovné 16 430

Kancelářské potřeby 10 014

Ostatní služby 171 408

Mzdové náklady 1 542 036

Nemzdové náklady 636 674

„Každý rok si myslím, že ten příští bude nuda, protože už 
všechno znám a každý rok se ukáže, že jsem se mýlil. Nejinak 
tomu bylo v roce 2009.” 

Jirka, finanční manažer

13

Ostatní služby
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„Lata mi před pár lety dala jedinečnou možnost 
vyzkoušet si  přímou práci s klientem. V roce 
2009 mi poskytla další “poprvé”, a to zvolením do 
předsednictva, moc si toho vážím.”
       Marcela, členka představenstva

Poděkování

Lata by nemohla existovat bez dobrovolníků, dárců a jiných 
podporovatelů. Naše práce je závislá na tom, co od jiných dostaneme. 
Ať už jsou to peníze, čas, nadšení, nápady, energie či jiná pomoc. Jen 
s tímto můžeme nadále pomáhat mladým lidem, kteří nevědí jak dál 
ve svém životě. 

Děkujeme

Dobrovolníkům, partnerským a spolupracujícím organizacím, donorům, 
podporovatelům, individuálním a firemním dárcům.

Jmenovitě za rok 2009
Finančním mechanismům EHP/Norské fondy, Magistrátu hl. m. Prahy, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, 
Městské části Praha 1, Městské části Praha 3, Městské části Praha 5, 
Městské části Praha 12, Nadaci Terezy Maxové dětem, 
Nadaci Táta a Máma, Nadaci člověk člověku, Nadačnímu fondu Veolia, 
firmám CITYPLAN spol. s.r.o., Siemens s.r.o., Elektroline a.s., 
creovision s.r.o., AquaDream a.s., Divadlu v Dlouhé, 
Paláci Lucerna, Kinu Aero, Pavlu Šeberovi, Jitce Johanedisové, 
Matěji Švrčkovi, Kateřině Fakherové, Vítu Pechancovi, 
Vendule Kohoutkové a dalším. 

Podporují nás
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Kontaktní údaje
Lata - Programy pro ohroženou mládež
Sídlo sdružení:   Zvolenská 8, Praha 4, 141 00
Kontaktní adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47
Telefon:   234 621 361, 775 621 361
E-mail:    info@lata.cz
Web:    www.lata.cz
Bankovní spojení: 1930338379/0800
IČ:    60447800 
Založení sdružení bylo potvrzeno Ministerstvem vnitra 16.6.1994.
Činnost sdružení je registrována jako sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi od 17.10.2007.
Akreditace dobrovolnické služby byla Ministerstvem vnitra 
obnovena 16.12.2008.

94 KLIENTŮ

105 DOBROVOLNÍKŮ

1260 SPOLEČNĚ
STRÁVENÝCH HODIN
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Projekt Ve dvou se to lépe táhne je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a 
Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Občanské sdružení Lata - Výroční zpráva 2009

PODPOŘTE NÁS...

...stačí poslat SMS ve tvaru
 

Cena jednorázové DMS je 30 Kč, o.s.Lata obdrží 27 Kč.
Cena roční DMS je 30 Kč měsíčně, o.s.Lata obdrží 27 Kč měsíčně.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

DMS LATA

na číslo: 87 777

DMS ROK LATA

na číslo: 87 777


