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úvodní slovo ředitelky

Milí přátelé,

jsem ráda, že mohu zase 
po roce napsat pár slov do 
úvodníku naší výroční zprávy. 
Vše o dění v Latě se můžete 
dočíst v našich pravidelných 
newsletterech či na 
následujících stránkách. Proto 
se letos na tomto místě věnuji 
obecnějšímu tématu.

V posledních měsících mám 
neblahý pocit, že hodně lidí, 
když slyší slovo neziskovka, 
představí si pod ním sebranku, 
která má nohy na stole 
a pouze odčerpává peníze 
z veřejných rozpočtů. Bohužel 
tomuto pohledu přispívá 
i mnoho našich politiků. 
Ráda všechny pochybovače 
pozvu k nám do Laty a ukážu 
jim, jak vypadá práce v neziskovce. Práce, která je založená na pomoci jiným, 
kde se pracuje nad rámec pracovní doby, kde jsou lidé motivovaní (ale často 
přepracovaní), pracující i na svém rozvoji, ne úplně adekvátně odměňovaní, kde 
je hospodaření prověřované a transparentní. Možná to vše zní trochu namyšleně, 
ale podobných neziskovek je většina. A my se snažíme k tomu správnému 
a pozitivnímu obrazu „nezisku“ přispívat a obhájit nezastupitelnost neziskových 
organizací ve správně fungující společnosti. A to i díky vám všem, kteří i pouhým 
zájmem přečíst si něco o Latě podporujete naši práci a celý neziskový sektor.
Doufám, že jsme to vše dostatečně vyjádřili v této výroční zprávě, do které jste se 
právě začetli.

Moc všechny za nás, Laťáky, zdravím a přeji, ať se daří.

Markéta Ježková
ředitelka Lata, z. ú.
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představení Laty

Lata je pražská nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem,  
mladým lidem a jejich rodinám v Praze a blízkém okolí. V roce 1994 ji založil  
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., se svými studenty, kteří svou práci postavili 
na myšlence potřebnosti vrstevnických vztahů při dospívání dětí a utváření jejich 
identity. Na těchto základech vznikl i program Ve dvou se to lépe táhne, zaměře-
ný právě na vrstevnickou – dobrovolnickou pomoc dospívající mládeži, na který 
o mnoho let později, v roce 2012, navázal podpůrný program pro celé rodiny 
a také program rodinných konferencí.

Hlavní programy:
• Ve dvou se to lépe táhne – mentoringový vrstevnický program
•  Podpůrná individuální práce s rodinou – registrovaná sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi
• Rodinné konference – program pro rodiny spadající do oblasti SPOD

Poslání:
Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím 
a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich 
samostatnost.
Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

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

Vize
Naší vizí je společnost, ve které jsou rodiny a dospívající schopni zvlád-
nout svoji nepříznivou nebo ohrožující situaci samostatně.
Zůstáváme i nadále organizací, která je otevřená pomoci každému dospívajícímu 
či rodině prostřednictvím komplexních a specifických služeb.
V práci s dospívajícími je pro nás podstatou vrstevnická podpora, v práci s rodina-
mi je pro nás důležité umožnit rodině převzít odpovědnost v řešení problému.
Jsme organizace, kde je ctí být dobrovolníkem a v níž je prestiž pracovat. 
Zaměstnanci a dobrovolníci jsou vždy zaujatí pro práci s naší cílovou skupinou 
a ztotožnění s hodnotami, posláním a cíli organizace. Ke svým zaměstnancům 
a dobrovolníkům přistupujeme individuálně, motivujeme je a odpovídajícím 
způsobem oceňujeme.
Značka Lata představuje kvalitu v práci s dospívajícími a rodinou, je všeobecně 
známá pro odbornou i laickou veřejnost.
Prostřednictvím odborných platforem a asociací ovlivňujeme žádoucí změny 
v legislativě a usilujeme o rozšíření našeho know how do dalších regionů.
Naše činnost je založená na stabilním vícezdrojovém financování dlouhodobých 
projektů.
Podporujeme rozvoj občanské společnosti a dobrovolnictví.

introduction of Lata

Lata is a non-profit organization based in Prague, helping children, young 
people and their families in need in Prague and Central Bohemian Region. It 
was founded in 1994 by Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. and his students. 
Lata is based on the idea that adolescents need to have peer relationships for 
shaping their identity. From this principle, the program Ve dvou se to lépe táhne 
emerged. The program focuses on peer and volunteering help for teenagers. 
Many years later, in 2012, a support program for families followed up, as well as 
a program of family conferences.

Values:
• Individual and non-directive approach
• Belief in the possibility of change through a relationship
• Responsibility for your own life with regards to relationships
• Solidarity and reciprocity
• Voluntary participation of clients and volunteers
• Transparency and openness

Vision:
We want to act as an organization that provides comprehensive differentiated 
programs and services for vulnerable young people, their parents, and whole 
families, and that is open and able to help each young person or family who asks 
for help. We approach clients with respect and take their individual needs into 
account. We work hard to be perceived as an organization where it is an honor 
to be a volunteer and as a high-prestige employer. We seek a stable multisource 
funding for all our key programs. We are building a strong position in the social 
service system, expanding the model work with clients throughout the country. 
We would like to initiate the formation of a nationwide association. We want to 
affect the desired change in legislation, thus contributing to the development of 
areas related to our activities, through professional platforms and associations. 
We expect our employees to be committed to working with our target group, 
identified with the values, mission, and goals of our organization. We are conti-
nually streamlining the organizational structure, services and our own work, de-
veloping a corporate culture. That way, we enable all employees to develop both 
personally and professionally and secure the consistent quality of our services. 
Our employees are required to maintain a high standard in their approach to 
their work, at the same time we also offer great space for developing new ideas 
and encourage collaboration. We motivate our employees using an individual 
and creative approach and evaluate them adequately. We believe in the power 
of civic engagement and volunteering. We support these values and help them 
spread among society. We want the name and brand Lata to be associated with 
quality work with at-risk youth and families and to be well-known in both the 
professional sphere and general public.

Mission:
We believe that every teenager needs someone to who accepts them for what 
they are. We help young people and their families to manage their unfavorable 
or threatening life situation and reinforce their self-reliance.
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ve dvou se to lépe táhne

Komu pomáháme?
Mladým lidem ve věku 13-26let, co se ocitli v náročné životní situaci nebo se 
potýkají s problémy a nejsou je schopni řešit vlastními silami. Může jít o někoho, 
kdo úplně nezapadá do kolektivu, nemá kamarády, má nějaké trápení, nebo se 
chytá špatné party. Klienti tohoto programu jsou již často navázáni na další od-
borníky – psychology, psychiatry, sociální pracovníky a kurátory nebo pracovníky 
dalších organizací – tedy „dospěláky“.

Jak pomáháme v programu Ve dvou se to lépe táhne?
Hledáme pro každého klienta především „parťáka“ – dobrovolníka pro smys-
luplné trávení volného času, sdílení témat a aktivity, které oba zajímají a baví. 
Vzájemné setkávání obohacuje a rozvíjí nejen klienta ale i dobrovolníka. Z po-
čátku, než se dvojice navzájem pozná, jde zejména o společné zážitky, proto je 

na výběr řada zajímavých „volných vstupů“ – aktivity, které jsou běžně placené, 
ale pro naše dvojice zdarma. Dobrovolníci posílají o schůzce krátkou zprávu soci-
álnímu pracovníkovi do Laty a každá dvojice se se svým pracovníkem pravidelně 
vídá. Společně probírají, co se daří a co schůzky oběma přinášejí. Pracovník tak 
jejich vztah jistí zpovzdálí, a pokud je potřeba, může pomoci a podpořit klienta 
i dobrovolníka.
Podporu nabízíme také rodičům nebo zákonným zástupcům klientů, se kterými 
je v pravidelném kontaktu poradkyně pro rodiče-terapeutka. Každý u nás v Latě 
má svého pracovníka, na kterého se může obrátit.

Co tím klient získá?
• parťáka, který je k němu fér a jedná s ním narovinu
• někoho, komu se může svěřit
• pozná Prahu a zjistí, jak se odkud a kam dostat pomocí MHD
•  dozví a naučí se spoustu užitečného: Jak lépe plánovat čas, abych stihl/a to, co 

chci; Jak mluvit s lidmi, aby mi porozuměli; V čem jsem dobrý/á, co mi jde a co 
bych chtěl/a dělat – brigáda, škola, zájmový kroužek

• někoho pro mámu/tátu/babičku/tetu, s kým si může promluvit
• napojení na další programy a služby, které by mohly pomoci

A ještě něco navíc
Základem programu je vždy setkávání dobrovolníka s klientem, přesto bezplatně 
nabízíme další aktivity, které mohou klienta a jeho rodinu podpořit. Zde jsou:
• doučování
• zájmové kroužky pro klienty (IT kroužek Laty a další možnosti)
• skupinové aktivity pro klienty
• poradenství a odborná psychosociální podpora pro klienty a jejich rodiče

Zlepšujeme program i zázemí
Nová místnost – Máme k dispozici velkou místnost, jde o zázemí pro dvojice za 
nepříznivého počasí a prostor s internetem pro vyhledání informací.
Zdravé a sportovní schůzky – Díky Nadaci Bel jsme mohli v roce 2016 více 
obohatit schůzky zaměřené na sport a zdravou výživu. Ve spolupráci se třemi 
zaměstnanci Belu a několika dobrovolníky vznikla sada příruček, které našim 
dvojicím klientů a dobrovolníků poradí, jak zdravě a aktivně strávit schůzku. 
Klienti v rámci projektu navíc absolvovali návštěvu biofarmy s výrobou sýra 
a ukázkou zdravého vaření.

Jde změřit efektivita programu?
Abychom byli schopni lépe měřit efektivitu našich programů, pracujeme na zavá-
dění nového evaluačního systému. Zatím jsme v pilotní fázi, se kterou nám velmi 
pomáhají odborníci ze Sociologického ústavu AV ČR. Již brzy se můžete těšit na 
první výstupy.
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Nejdelší schůzka trvala 

6 hodin – jednalo se 
o výlet na kolech
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Čísla za rok 2016
Počet klientů zapojených v roce 2016: 88 klientů
Průměrná délka zapojení klientů
v programu (měřeno u klientů, kteří 
v roce 2016 ukončili spolupráci): 14 měsíců
Zapojeni s dobrovolníkem déle než rok: 13 klientů
Počet rozhovorů klíčových pracovníků 
s klienty a rodiči v roce 2016: 161
Průměrný věk klientů: 17 let
do 15 let: 9 klientů
15–18 let: 60 klientů
nad 18 let: 19 klientů
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dobrovolníci

Dobrovolníci v programu Ve dvou se to lépe táhne odvádějí ten nejpod-
statnější kus práce.
V Latě si dobrovolníka:

…vážíme
…podporujeme 
…vzděláváme 
…rozvíjíme 
…motivujeme 

Jak to děláme?
•  Metodickým vedením dobrovolníků – každotýdenní zpětnou vazbou.
•  Pravidelnou supervizí dobrovolníků, kteří pracují na své sebereflexi, učí se dávat 

i přijímat zpětnou vazbu a mají tak možnost ve skupině s ostatními dobrovolní-
ky reflektovat svůj vztah s klientem pod vedením odborníka.

•  Možností individuálního setkání s pracovníkem a komunikací kdykoliv, kdy dob-
rovolník cítí, že je to zapotřebí. Pro své dobrovolníky jsme neustále dostupní na 
telefonu.

• Pomocí motivačních rozhovorů zjišťujeme, jak jsou u nás dobrovolníci spokojeni.
• Připravujeme pro ně zajímavé kursy a workshopy.

Proč to děláme?
Dobrovolníci musí být schopní přemýšlet o vztahu s klientem, být ochotní 
věnovat mu čas a svou energii ve chvílích, kdy to potřebuje, a zároveň musí umět 
takovou chvíli rozpoznat.
Vztah s klientem velmi rozvíjí i samotného dobrovolníka, díky účasti v progra-
mu dobrovolník získává nové schopnosti, kontakty, pozná sám sebe v nových 
situacích.
Jde nám o klienty i dobrovolníky.

Jak zjistíme, že se dobrovolník pro práci hodí?
Dobrovolníky do Laty přijímáme na základě úspěšného absolvování úvodního 
výcviku, ve kterém je připravujeme na práci v Latě a jehož součástí jsou i psycho-
diagnostické testy.

A co za to?
•  Ocenění - každý rok vybíráme Dobrovolníka roku, kterého následně nominuje-

me na Cenu Křesadlo
• Nové zážitky a zkušenosti v přímé práci s ohroženou mládeží
• Další vzdělávání, prozkoumání vlastních možností a limitů
• Tým podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí pomáhat
• Dobrý pocit z toho, že dělám něco, co má smysl

Dobrovolník roku:
Když se zamyslím nad tím, co obecně přináší dobrovolnictví do života dobrovol-
níka, vybaví se mi toho spousta. Ale myslím, že tím největším přínosem je získání 
širšího pohledu na lidský život jako takový. Člověk pozná a uvědomí si, jak může 
být život rozmanitý, někdy dobrý, někdy zlý, někdy absurdní, a že je třeba si na 
tomto světě pomáhat a spolupracovat.
Dobrovolnická činnost mi přinesla do života spoustu skvělých lidí, zážitků a zku-
šeností, které pro mě mají uplatnění v každé životní situaci. Naučil jsem se lépe 
vnímat své okolí a prací s klientem jsem se také postupně dozvídal spoustu věcí 
o sobě samém. A co je ta největší odměna? Vidět výsledky své činnosti a uvědomě-
ní si, že to má smysl.
Dobrovolník roku 2016 Petr Varga nominovaný na Cenu Křesadlo

         Dobrovolníci, hlaste se!!!
„Až když to zažiješ, tak poznáš, 
                                        jak je to super!!!“
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V roce 2016 jsme měli 78 dobrovolníků, 

565 schůzek, 1 290 hodin strávených 
na schůzkách, jejichž průměrná doba trvání 

byla 2,28 h.

Vzdělávání 2016

Kurs práce s klientem – 
3 běhy, workshop Náplň schůzek, kurs koučingu a kurs Záhadné pojmy a zkratky 
v životě klienta

Neformální akce 2016

Podzimní přechod Alp, Vánoční besídka, závody na bobové dráze nebo oblíbený 
podzimní Teambuilding.
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PIPR a RK

Popis programu PIPR
Program Podpůrná individuální práce s rodinou je zaměřený na podporu ohrože-
ných rodin s dětmi ve věku 11 – 18 (26) let z Prahy a blízkého okolí, které se na-
cházejí v náročné životní situaci a potřebují podporu v některé z těchto oblastí: 
vztahy v rodině, péče o dítě či hospodaření a bydlení

Co je cílem?
Cílem programu je pomoci rodině vytvořit a zachovat bezpečné, podnětné a har-
monické prostředí pro zdravý vývoj dítěte prostřednictvím aktivizace vnitřních 
a vnějších zdrojů rodiny. Jedná se především o posílení kompetencí všech členů 
rodiny, posílení zodpovědnosti zapojených členů, zapojení a aktivizace členů 
širší rodiny, stabilizace situace v rodině a návrat rodiny do stavu, kdy již vlastní 
problémy a překážky zvládne řešit sama.
Jak pracujeme?
S rodinami pracujeme zejména formou pravidelných podpůrných rozhovorů. 
Rodiny navštěvuje sociální pracovnice pravidelně cca 1 x za 14 dní, která klade 
důraz na jasné a srozumitelné definování spolupráce a nastavení individuálních 
cílů rodiny.

Co rodiny řeší?
• Problémová komunikace mezi rodiči a dětmi aneb jak prožít dospívání
• Zvládání každodenní péče o domov
• Řešení bydlení – mapování možností ohledně řešení nákladů a forem bydlení
• Budování zdravých návyků u dětí i rodičů v rámci jejich soužití, spolupráce na 
udržování chodu domácnosti a trávení volného času
• Pomoc se zajišťováním vhodných volnočasových aktivit

Na čem také pracujeme?
V posledním roce se podařilo program výrazně metodicky stabilizovat. Tým 
služby pilně pracoval na revizi standardů kvality sociálních služeb a zarámování 
programu tak, aby jeho pracovníci byli schopni ještě lépe reagovat na potřeby 
rodiny s respektem k jejich zodpovědnosti, kompetencím a právům.

Čísla:
Počet rodin: 16
Průměrná délka zapojení: 5 měsíců
Nejdelší zapojení rodiny: 20 měsíců

PODPORuJí NáS

Pracujeme opravdu 
s celou rodinou, což 

dokládá schůzka 
pracovnice programu, 

která se v minulém 
roce uskutečnila 

a které se najednou 
zúčastnilo 

5 členů rodiny.

V rámci práce s rodinou 
strávili pracovníci programu 
na telefonu 2 245 minut, 
což je téměř 37 a půl hodiny.
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Popis programu Rodinné konference
Rodinná konference je setkání rodiny a jejích blízkých při řešení obtížné situace 
v rodině. Jedná se o efektivní a přirozený způsob odkrývání a aktivizace zdrojů, 
které má rodina k dispozici díky dobré vůli a možnostem jednotlivých členů 
rodiny nebo přátel angažovat se ve prospěch dětí.

Co je cílem?
Cílem setkání je zajistit zdravý vývoj dítěte a péči o něj s využitím největšího 
přirozeného zdroje sil a prostředků = jeho rodiny! Rodiče, prarodiče, další příbuz-
ní a přátelé, všichni, kteří hrají nějakou roli v životě dítěte, vytvářejí plán řešení 
složité situace ohroženého dítěte.

Jak se rodina svolá?
Rodinnou konferenci společně s rodinou připravuje nezávislý koordinátor. 
Příprava rodinné konference trvá 1–2 měsíce, délka samotného setkání se může 
lišit, ale jde zpravidla o 2–4 hodiny. Samotné setkání probíhá na neutrálním 
místě podle dohody s rodinou a cílem je vytvořit Plán rodiny. Plán rodiny by měl 
odpovědět na otázku Rodinné konference, kterou stanovuje zpravidla pracovník 
OSPOD.

Jaké mohou být otázky rodinné konference?
Otázka RK by měla být vždy vztažená na dítě a dostatečně obecná tak, aby 
dávala rodině prostor v plánu ošetřit taková témata, která rodina považuje za 
důležitá, například:

„Jak zajistit péči o Honzíka po návratu z dětského domova?“ „Jak podpořit 
Janu při vstupu do dospělosti?“ „Jak budou probíhat návštěvy Pepy u vlastních 
rodičů?“ „Jak Terce zajistit bezpečné rodinné prostředí s pevným výchovným 
vedením?“

Kolik lidí se může sejít?
Záleží na tom, o kolik osob se podaří rozšířit rodinný kruh a jak jsou potenciální 
účastníci ochotní se setkání účastnit. Rodinné konference v Latě měly vždy kolem 
10 účastníků z řad rodiny a blízkých dítěte.

A co dítě?
Dítě je právoplatný člen rodiny a je žádoucí, aby se konference také účastnilo – 
jedná se přece právě o ně! Předpokladem je, zajistit pro ně na setkání „bezpečný 
prostor“, což je úkolem koordinátora RK.

Co je to plán rodiny a jak vypadá?
Je to v podstatě odpověď na otázku rodinné konference. Tato odpověď je roz-
pracovaná na flip chart a má strukturu „kdo“, „co“, „kdy“.

Kolik to stojí?
V Latě můžete požádat o uspořádání rodinné konference ZDARMA.

PODPORuJí NáS
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za co jsme rádi

Bazar Daruj hadry
Také v loňském roce na jaře se uskutečnil bazárek oblečení Daruj hadry, který 
pro Latu už pravidelně pořádají dámy ze spolku Kolem dokola. Bazar se konal 
v A studiu Rubín, výtěžek 25 000 Kč jsme použili na dobrovolnické aktivity, 
především na realizaci každoročního teambuildingu pro naše dobrovolníky. Více 
na www.darujhadry.cz.

Setkání s dárci v trojské botanické zahradě
Každoroční setkání dárců, kterým chceme poděkovat za jejich podporu, se ten-
tokrát uskutečnilo na začátku června v Botanické zahradě v Troji. Pro účastníky 
byla připravena komentovaná prohlídka zahrady i ochutnávka delikátního vína 
z místní vinice sv. Kláry. Počasí se vydařilo, a tak věříme, že si to všichni užili tak 
jako my. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, Botanické zahradě a Lucii 
Knorrové za spolupráci, Cheesy & Ko za skvělé holandské sýry a Maso Turek za 
voňavé klobásy.

Beach Help Cup
V zastoupení týmu jsme se v loňském roce zúčastnili 2. ročníku beachvolejbalové-
ho turnaje sociálních služeb Beach Help Cup, který pořádá centrum Hornomlýn-
ská. Hanka s Honzou se za Latu bili statečně, ve velké konkurenci se probojovali 
do závěrečných bojů a nakonec obsadili krásné 9 místo. Moc děkujeme a akci pro 
příští rok všem doporučujeme.

Giving Tuesday
Česká republika se 29. listopadu poprvé připojila k mezinárodnímu dni dárcovství 
Giving Tuesday a Lata u toho nemohla chybět. Na tento den jsme společně se 
společností NMS Market Research a kreslířem Petrem Urbanem (a jeho postavou 
Rudou Pivrncem) připravili kampaň, během které jsme se snažili nasbírat co 
nejvíce dárcovských SMS. NMS pak získanou částku zdvojnásobilo, a tak celkově 
připutovalo do Laty necelých 2 000 Kč. V souvislosti s touto akcí byla Lata spo-
lečně s Asociací společenské odpovědnosti pozvána do pořadu Studio 6 na ČT. 
Děkujeme všem zúčastněným za podporu.

6. ročník výstavy Lata hrnek
Šestý ročník charitativní výstavy hrnečků známých osobností české politiky, kultu-
ry a sportu se konal na přelomu roku 2016/2017 v kavárně Friends Coffee House. 
Hrnečky nám věnovalo více než 
dvacet osobností, mezi nimi 
i Zdeněk Pohlreich, Leoš Mareš, 
Karel Schwarzenberg, Karolína 
Kurková, Radek Jaroš či Lenny. 
Výtěžek z výstavy byl 2 500 Kč, 
neprodané hrnečky budou časem 
opět k mání. Děkujeme moc 
všem dárcům i nakupujícím.

Lata realizuje projekt Budování kapacit organizace Lata podpořený z OPZ ESF
Dvouletý projekt Budování kapacit organizace Lata financovaný z Evropského 
sociálního fondu, z výzvy OPZ č. 03_15_031, realizujeme v období 1. 1. 2016 –  
30. 6. 2018. V rámci projektu se zaměřujeme hlavně na zlepšení fundraisingových 
a marketingových nástrojů organizace, pracujeme na zavedení dárcovské databá-
ze a nových webových stránek, ale i na vytvoření strategického a marketingové-
ho plánu nebo systému evaluace efektivity našich programů.
První velkou aktivitou byla letní mediální kampaň Lata – pomáháme, jejímž cílem 
bylo seznámit s Latou pražskou laickou veřejnost, jejíž povědomí o organizaci 
stále není z našeho pohledu příliš velké. Celý měsíc tak bylo možné vidět Latu 
na reklamách v pražské MHD (v metru, na i v tramvajích), v některých pražských 
kinech, v rozhlase, na internetu a především v České televizi, kde běžel 14 dní 
náš spot. Před i po kampani navíc proběhly dvě vlny průzkumu veřejného mínění, 
který byl zaměřen na dopad kampaně. Zrealizovala ho agentura NMS Market 
Research. Během kampaně jsme zaznamenali větší zájem dárců, dobrovolníků 
i počet odborných dotazů, za což jsme moc rádi. Více na: http://bit.ly/2pBxxml.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Megaton Fashion show
V únoru proběhl slavnostní večer 8. ročníku jediné české soutěže o nejlepší hu-
dební design – Megaton Fashion Show 2016. Jeho výtěžek je každý rok věno-
ván na charitativní účely. Dražba unikátních hudebních nástrojů, které výtvarně 
vylepšili Milan Cais z Tata Bojs, tatéři Zdeňka Vyhlídková (ZdVyhl Tattoo) a Petr 
„Szabi“ Szabó (Tattoo Szabi), Daniel Kurz, tvůrci streamového pořadu Basárny 

a Slušnej kanál TV, a dobrovolné 
vstupné vynesly bezmála 50 000 Kč. 
Akcí bývá podpořen jeden z projek-
tů Nadace Terezy Maxové dětem. 
A letos byla vybrána Lata!

Stážisti
V posledních letech se snažíme dát příležitost získat zkušenosti mladým stážis-
tům. Na podzim 2016 nám s aktivitami v oblasti fundraisingu pomáhala Nela 
Figurová, studentka fakulty podnikohospodářské VŠE, které je Lata partnerem. 
V rámci programů pro klienty se zapojila stážistka Venuše Makrlíková. Výhody 
vnímáme oboustranně, Lata předává zkušenost a získává pomoc a energii zvenčí.

Nová setkávací místnost
Měsíc březen byl v kampani Blesk srdce pro Vás věnován naší organizaci. O Latě 
a jejích klientech a dobrovolnících bylo napsáno celkem pět článků. Čtenáři nám 
prostřednictvím nadace J&T přispěli částkou 16 000 Kč na zařízení nové setkávací 
místnosti. Děkujeme jim i firemním dobrovolníkům ze společnosti MSD IT, kteří 
přiložili ruce k dílu a malovali, natírali, stavěli… Také za to jsme rádi.

11
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finance

ROZVAHA (BILANCE) v tis.

č. ř. AKTIVA Stav k prvnímu 
dni úč. obd.

Stav k posl. 
dni úč. obd.

40 Krátkodobý majetek  
ř. 50+70+78+81

1507 1727

54 Poskytnuté provozní zálohy 2 2

62 Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním 
rozpočtem

111

63 Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování s rozpočtem ÚSC

174 0

70 Součet ř. 51 až 68 minus 69 176 113

71 Pokladna 24 6

73 Bankovní účty 1279 1552

78 Součet ř. 71 až 77 1303 1558

80 Příjmy příštích období 28 56

81 Součet ř. 79 až 80 28 56

85 ÚHRN AKTIV ř. 1+41 1507 1727

č. ř. PASIVA

83 Vlastní zdroje ř. 87+91 785 764

84 Vlastní jmění 613 606

85 Fondy 179 178

87 Součet ř. 84-86 792 783

88 Účet výsledku hospodaření -19

89 Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení

-7

91 Součet ř. 88 až 90 -7 -19

92 Cizí zdroje ř. 
93+101+125+128

722 963

102 Dodavatelé 15

104 Přijaté zálohy 2

105 Ostatní závazky 3

106 Zaměstnanci 143

108 Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdr. pojištění

2 68

110 Ostatní přímé daně 19

125 Součet ř. 103 až 124 3 248

126 Výdaje příštích období 20

127 Výnosy příštích období 698 715

128 Součet ř. 126 až 127 719 715

129 ÚHRN PASIV ř. 83+92 1507 1727

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

č. ř. název v tis.

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 1929

501,502,503 Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladových dodávek

108

511 Opravy a udržování 2

512 Náklady na cestovné 4

513 Náklady na reprezentaci 33

518 Ostatní služby 1783

III. Osobní náklady celkem 2265

521 Mzdové náklady 1728

524 Zákonné sociální pojištení 530

525 Ostatní sociální pojištení 7

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8

581, 582 Poskytnuté členské příspěvky 
a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

8

Náklady celkem 4202

I. Provozní dotace 2032

691 Provozní dotace 2032

II. Přijaté příspěvky 2099

682 Přijaté příspěvky (dary) 2099

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 1

IV. Ostatní výnosy celkem 50

648 Zúčtování fondů 50

Výnosy celkem (účt. tř. č. 6) 4183

Pozn.: Příloha k účetní závěrce je ke stažení na www.lata.cz

Výrok auditora
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děkujemeDěkujeme všem, kteří podporovali a podporují naši organizaci.
Děkujeme, že společně pomáháme.

Finanční podpora v roce 2016/2017:
Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy; Magistrát hl. m. Prahy; Městské části Praha 1, Praha 2, 
Praha 4, Praha 6, Praha 9, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14; Nadace člověk 
člověku; Nadace Terezy Maxové dětem; Pomozte dětem; Nadační fond Albert; 
Nadace Bel; NMS Market Research; KPMG Česká republika; W.A.G. payment 
solutions; grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů; nadační 
fond J&T; Nadace Agrofert; Evropská unie Evropský sociální fond Operační 
program zaměstnanost; spolek Kolem dokola realizující bazar Daruj hadry; Jaroslav 
Bartoněk, Petra Bartoňková, Markéta Brecherová, Ing. František Cejnar, Martina 
Činková, Jan David, Martin Diviš, Veronika Dziamová, Tereza Hrušková, Pavel 
Herda, Martin Holeček, Martin Chládek, Martin Čihák, MuDr. Ivana Jirmanová, 
Jitka Johanidesová, Lucie Kasperová, Martin Král, Vendula Kouhoutková, Slavomila 
Korotvičková, Veronika Kracíková, Lenka Krevňáková, Veronika Kubíčková, Jan 
Kudweis, Filip Lorenc, Jakub Machačka, Lenka Medalová, Tomáš Mička, Pavel 
Němeček, Eliška Novotná, Veronika Pavlíková, Jana Petrová, Marie Plincelner, 
Jaroslav Prodělal, Gabriela Ryšánková, Jan Skopový, Ema Stašová, David Suchánek, 
Pavel Šebera, Jan Šimek, Vendula Švadlenková, Alena Švejnohová, Václav Vitásek, 
Martin Weiser, Zippy Kulíšek, Jagashop.cz

Nefinanční podpora a spolupráce v roce 2016/2017:
Centrum současného umění DOX; Divadlo v Dlouhé; penzion Fontána ve Svitavách; 
BIO OKO; kino Aero; Palác Lucerna a turistický portál ČR www.CZeCOT.com; 
Friends Coffee House; Vypálené Koťátko; Caféidoskop; Café Charmé; Divoké 
matky; Kaaba; Bindu Yoga; Bobová dráha Prosek; AquaDream Barrandov; Centrum 
tance; Bludiště Radotín; Botanická zahrada Praha; Ateliér Malování kreslení; 
Minigolf Nové Butovice; Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka; Atlantis centrum; 
Azyl opuštěných zvířat v Libni; Comics museum Káji Saudka; TEMPISH, s. r. o.; 
breAd. & edible labels, s. r. o.; DIY Praha; OldanyGroup; Neviditelná výstava Praha; 
Letiště Praha, a. s.; JumpPark PRAHA; Grévin Praha; město Benešov; Chefstarter; 
Pragulic; Dreyer, s. r. o.; Rádio RockZone; A studio Rubín; Nadace Neziskovky.cz; 
Česká obec sokolská; Martin Špiřík; Marie Stránská; KATO; Leoš Mareš; Zdeněk 
Pohlreich; Roman Šebrle; Karel Schwarzenberg; Radek Jaroš; Jan Rejžek; Jaroslav 
Dušek; Tereza Maxová; Karolína Kurková; Lejla Abbasová, Stanislav Komárek, 
Josef Klíma, Lenny, Lukáš Zelenka, Karel Piták, Eva Perkausová, Jirka Král; Tomáš 
urbančík; Dagmar Hofmanová; Jan Eisenmann; Vojtěch Kučera; Vít Čurda; 
Bohuslav Sýs; Tereza uhlíková; Jan Andres; Barbora Pánková; Libor Hofman; 
stážistky Helena Čílová; Venuše Makrlíková; Nela Figurová; Marek Štifter, Bohdan 
Zajčenko a produkční agentura 2PM s. r. o.; Dagmar Wiesnerová; Bořivoj Líbal 
a další.



14

lidé v Latě
správní rada dozorčí rada

Vlasta Pechancová

Anita Buchtová
(do 31.12. 2016 
Radka Pavlovská),
soc. pracovník-KMV

Petra Pfaurová,
koordinátorka pro-
gramů PIPR a RK

Petra Pfaurová,
poradce pro 
rodiny, adminis-
trátorka RK

Lenka Pekařová Tereza Hrušková

Lenka Kohoutková,
poradkyně 
pro rodiče

Markéta Ježková,
ředitelka organizace, 
projektová a office 
manažerka

Oldřich Matoušek,
zakladatel 
a odborný garant

Gabriela Ryšánková

Magdaléna Řepová 
(do 25.7. 2016 
Petra Pfaurová),
koordinátorka 
dobrovolníků

klienti programu Rodinné 
konference

klienti programu Podpůrná 
individuální práce s rodinou

klienti programu Ve dvou se to lépe táhne

Petra Melingerová 
(do 15. 3. 2017 
Jana Rejžková),
fundraiser 
a PR manažerka

Monika Drahošová, 
manažerka služby/ 
vedoucí sociální 
pracovnice

Martina Hazuková

Daniel Patzelt,
soc. pracovník-KMV, 
koordinátor 
doučování

Jiří Kroc,
finanční manažer

Tereza Dufková 
(do 30.9 2016 
Zuzana Müllerová),
poradce pro rodiny

Lukáš Hejna

Lektoři doučováníKoordinátoři RK Dobrovolníci

Radek Jaroš,
patron Laty
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ohlasy✉ Latu doporučuju i na Moravě, kdyby se náhodou někdo rozhodl přijet do 
Prahy :). Jakmile budu mít více volného času, ozvu se. Chci být zase co nejdříve 
součástí týmu. Latu mám v srdíčku. Všichni jste skvělí a jste báječná parta úžasných 
lidí. Štěstí v ní být. Denča Záhorská (bývalá dobrovolnice)

✉ Lata je pro mě útěk od virtuální reality. Lata je pro mě místo, kde potkám lidi, 
se kterýma se dá normálně bavit. Denis (klient)

✉ V Latě se nám líbí. Jsou tu velmi milí pracovníci, vždy nám pomůžou. A mají 
z nás radost, když uděláme nějaký pokrok. Díky Latě jsem se naučila otevřít 
veřejnosti (spolužákům), najít si kamarády. (klientka) A já se díky Latě učím být 
upřímnější. (dobrovolnice)

✉ Našly jsme Poklad
Dnes máme naše 1. LATA výročí a slavíme ho na stejném místě, na kterém jsme 
se poprvé sešly. Při této příležitosti píšeme i naši výroční zprávu. Když se teď tady 
zamýšlíme nad uplynulým rokem, uvědomujeme si ohromné bohatství společných 
zážitků. Lata do našich životů přináší dobrou náladu, příležitosti poznat nebo si 
zažít nové věci, vidět nová místa, a přitom si to naplno společně užívat.
Objevily jsme v sobě dobrodruhy, když jsme se málem ztratily v lese při hledání 
psího útulku. Objevily jsme v sobě odvahu při sjezdu na bobové dráze. Objevily 
jsme v sobě skrytou eleganci, když jsme spolu vyrazily hezky oblečené do divadla. 
Také jsme v sobě objevily spoustu společných zájmů, které dále podporujeme 
společnými aktivitami – jako například taneční jóga, návštěva výstavy v DOX-u, 
procházka v Botanické zahradě nebo odpočinek s hrnečkem čaje.
Všechno to bychom si však neužily bez té druhé, a to je to hlavní, co nám Lata do 
našich životů přinesla. Především za to jsme moc vděčné a těšíme se na naši další 
společnou cestu. Katarína + Klára (klientka s dobrovolnicí)

✉ Na konferenci Psychobraní jsem měl možnost se setkat přímo s člověkem, 
kterému Lata pomohla, udělalo to na mě velký dojem a rozhodl jsem se Vám 
napsat. No a teď už vám píšu. J. (zájemce o dobrovolnictví v Latě)

✉ Ke spolupráci se sociální pracovnicí organizace Lata mohu sdělit, že byla vždy 
výborná, byla vždy ochotná společně věci řešit a to bez zbytečných odkladů 
a s opravdovým zájmem o klienta. Přitom bylo zřejmé, že respektuje zachování 
citlivých údajů. Hana Adámková (Odd. sociální prevence ÚMČ Praha 4)

✉ Ráda bych Vám poděkovala za dlouholetou spolupráci. Mohu říci, že Vaší 
organizací již prošla „pěkná řádka“ mých klientů. A že to nebyli vždy řádně 
spolupracující děti a spolupracující rodiče. Jsem moc ráda, že se s Vaší organizací 
výborně spolupracuje a že snažíte vždy co nejrychleji s klientem navázat 
spolupráci. Zdeňka Šulcová (kurátorka mládeže Praha 10)

✉ Ráda bych Vám za sebe, za naši službu Doprovázení pěstounů Cestou necestou 
a zejména za Terku poděkovala za skvělou spolupráci. Naprosto hladce a pružně 
probíhala jak jednání se sociální pracovnicí organizace Lata, tak následné zapojení 
Terezy do programu Ve dvou se to lépe táhne.Terka je navíc velmi spokojená 
také s průběhem další spolupráce, když se již schází se „svou“ dobrovolnicí. Ještě 
jednou díky za skvělou práci! Mgr. Lenka Fořtová (vedoucí služby Doprovázení 
pěstounů – Cestou necestou, z.ú.)

✉ S Latou jsem já a můj syn Matyáš opravdu moc spokojeni. Vždycky nám 
poradí a probere naše problémy. Zlepšil se nám náš vztah. Děkuji za to, že nám 

pomáháte. Zlepšil se velice ve škole. Matyáš chodil na doučování už roky předtím, 
ale až slečna Eva (lektorka) v něm probudila chtění se učit, za to jsem jako matka 
moc vděčná. Sám od sebe se učí a plní všechny matematické úkoly, které od slečny 
Evy dostává. Pochopil, že bez učení to nejde. Také se učí větší samostatnosti, za to 
děkuji i slečně Niky (dobrovolnice) a v neposlední řadě chci poděkovat, že může 
navštěvovat PC kroužek, ve kterém se mu moc líbí, a učí se být opět samostatnější.
Ještě jednou děkuji. S pozdravem Jana (matka klienta)

✉ urcite setkani s Vami prineslo jiste zlepseni, co se tyka Honzova byti ve 
spolecnosti. Narazim na snahu, byt malou, ale preci jen, si najit praci ci skolu. 
Z Honzovy strany pocituji, ze s Vami spolupracuje rad, a rekla bych leckdy 
uprimneji a s vetsi ochotou nez s nami. Je to na jednu stranu mozna pochopitelne 
(protoze, co si budeme povidat, puberta je mocna carodejka a pri ni rady rodicu 
nejsou ty prave). Ale pravdou je, ze bylo i obdobi, kdy Honza nespolupravoval 
s nikym a vse bojkotoval. Proto dekuji, ze se nasi rodine venujete a davate tak 
trochu nadeje, ze se situace snad nekdy zlepsi! (rodič)

✉ Organizace Lata je organizace, se kterou pravidelně, jako kurátor, spolupracuji. 
V loňském roce, ale i v roce letošním spolupracuji s Latou hlavně v rámci programu 
Podpůrná práce s rodinou. Dále rodinám, se kterými pracuji, je často nabízena Lata 
jako celek, kdy od samotných klientů mám zpětnou vazbu, že organizaci oslovili 
a ta s nimi začala ve velmi brzké době spolupracovat, první setkání proběhla 
během několika dní, maximálně do dvou týdnů.
V roce 2017 jsem organizaci Lata nabídl hned několika rodinám, které dříve či 
později Latu kontaktovali. Nyní probíhá aktivní spolupráce Laty a jedné rodiny 
v rámci programu Podpůrná práce s rodinou. Spolupráci s pracovnicí Laty 
hodnotím jako vynikající, kdy dostávám pravidelně informace o rodině, které 
slouží pro zhodnocení situace. Také kvitujeme různá doporučení a návrhy možných 
řešení.
Jako kurátor jsem dosud nevyužil programu Rodinné konference, je to z části 
způsobeno agendou, kdy kurátor pro mládež potřebuje situaci řešit bezodkladně, 
nicméně se ani tomuto programu nebráním.
Spolupráci hodnotím jako bezproblémovou, profesionální přístup je již 
samozřejmostí, ochota a otevřenost v tom pravém slova smyslu.
Děkuji. Lukáš Mejsnar DiS. (OSPOD Praha 6)

✉ RK splnila mé očekávání. Dobrá příprava – vše bylo promyšlené. (účastník RK)

✉ Dobrý den,
chodím na doučovaní z Laty, a jsem strašně spokojený. Ještě nikdy jsem neměl 
pochybnosti, že to chci zrušit, že mi to nepomáhá, protože mě to s Evčou strašně 
jde, umí mi všechno dobře vysvětlit.
Můj cíl je, že chci hodně zlepšit a udělat přijímací zkoušky, a kdybych neměl Evču, 
tak myslím, že třeba geometrii vůbec nedávám a celkově mi k té matice dává 
lehkost, že to přece jenom není těžký. Paní učitelka mě pochválila, že jsem se 
hodně zlepšil.
Postupujeme přesně tak, jak jsem chtěl, rychle, dobře a jde mi to, jen občas 
s domácím úkolem mám problém, že je těžký, ale vždycky si s ním nějak poradím.
Já myslím že jsem napsal vše a nemám žádné problémy, spíš naopak mě to strašně 
baví:) Matyáš B. (klient)

Radek Jaroš,
patron Laty



Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú.
Výroční zpráva 2016
grafická úprava Libor Hofman

Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú.
Sídlo organizace: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 116 47
Telefon: 234 621361, 775 621 361
E-mail: info@lata.cz
www.lata.cz
www.facebook.com/lata94
IČO: 60447800
Bankovní spojení: 2600370768/2010
Sbírkový účet: 231013888/0300

Registrace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 17. 10. 2007
Akreditace dobrovolnické služby: 26. 10. 2015
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí: 5. 10. 2012

Jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací AVPO 
a přidruženým členem Asociace společenské odpovědnosti.

Jsme držiteli titulů Neziskovka roku 2014 
a Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Chcete poslat jednorázovou DMS? 
Stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:
DMS LATA 30 nebo DMS LATA 60 nebo 
DMS LATA 90.
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci 
obdrží 29, nebo 59 nebo 89 Kč.

Chcete podpořit Latu trvale?
Do zprávy na číslo 87 777 napište:
DMS TRV LATA 30 nebo DMS TRV LATA 60
nebo DMS TRV LATA 90

Pošlete nám finanční dar přes portál 
Darujme.cz nebo Daruj správně

kontakty

Staňte se členem
Klubu přátel Laty
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