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Slovo správní rady
Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Modré linky za rok 2018, který by mohl být
nazván rokem změn a nových možností. Jedná se také o první rok, kdy působíme
jako správní rada Modré linky.
Již na začátku jsme čelili velké výzvě - nalezení nového "kapitána" Modré linky,
někoho kdo by nadále organizaci vedl, přinášel nový vítr do plachet a udržoval směr.
To se podařilo a od podzimu 2018 jsme ve svých řadách přivítali novou paní ředitelku,
která se hned s elánem pustila do práce a v současné době intenzivně pracuje na
stabilizaci a postupném rozvoji Modré linky.
Odcházející paní ředitelce bychom tímto rádi poděkovali za její práci a velké osobní
nasazení, s jakým vždy v organizaci působila.
Současně nová paní ředitelka společně se správní radou hledali způsob, jak vyřešit
vedení služby Linka důvěry, kterou v roce 2019 opouští dlouholetá pracovnice
a vedoucí Modré linky Bohunka Horská. Za své životní působení v oblasti sociální
práce získala také ocenění Gratias. Rovněž i my jí chceme poděkovat za profesionální
a odpovědný přístup, se kterým vždy k práci na Modré lince přistupovala. Svým
přístupem obohatila nejen naši organizaci, ale přispěla rovněž i k dalšímu rozvoji v
oblasti krizové intervence.
Modrá linka nečelila pouze změnám personálním, ale intenzivně hledala nové
působiště a připravovala se na stěhování do prostor, které by zaměstnancům

„Rok 2018,
by mohl být
nazván
rokem změn
a nových
možností.“

nabízely větší pohodlí a komfort pro práci.
Z předchozích řádků je tedy jasné, že Modrá linka vstupuje do nového období, které
znamená další rozvoj a hledání nových vizí, cílů. V roce 2019 nás také čeká oslava
25-ti letého výroční založení naší organizace. Jako správní rada si přejeme být
pevným pilířem a oporou v tomto vývoji.
Za správní radu: PaedDr. Eva Horká, Bc. Jiřina Stanoeva, DiS., PhDr. Michal Horák
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Slovo vedoucí Linky důvěry
Rok 2018 na Lince důvěry …
Když se řekne „nezůstal na kameni kámen“, je to vyjádření, které odpovídá roku 2018
na Lince důvěry Modrá linka. Vše, co dalo změnit, se opravdu změnilo, nebo ke změně
nakročilo. Pevnými body byl tým konzultantů, který doznal pouze přirozené obnovy,
a každodenní práce s klienty ve službě krizová pomoc – tak jako jiné roky.
V první polovině roku došlo ke změně webhostingu, změně telefonního operátora a
poskytovatele internetového připojení. V konečném důsledku šlo o změnu pozitivní,
přispívající ke stabilitě technického prostředí. Potýkali jsme se ale s řadou potíží,
které byly postupně odstraňovány. Usilovali jsme o minimální dopad na službu pro
klienty, což se nám téměř vždy dařilo.
Další významnou změnou byl přechod na nové dokumentační médium, který jsme
připravovali delší dobu. Podařilo se vyvinout vlastní unikátní databázi, která vyhovuje
specifickým požadavkům linky důvěry. Tato změna byla dlouho očekávaná a
pracovníky linky vítaná.
V květnu došlo ke zvolení nové správní rady a výrazné změně v jejím obsazení, což
pro Modrou linku, z. s. a tedy i Linku důvěry znamenalo zahájení nové kapitoly v jejím
životě.
V druhé polovině léta započaly další personální změny, a to na postu ředitelky Modré
linky MgA. Hany Regnerové, která byla do své funkce uvedena 1. října. Další změna,
na úrovni vedení Linky důvěry, se začala připravovat na sklonku roku (došlo k ní
následně v roce 2019).
V polovině roku 2018 vyvstala naléhavá potřeba přemístit sídlo poskytování služby
Linky důvěry. Došlo k intenzivnímu hledání a jednáním a posléze k přípravě na
stěhování, která se realizovala v novém roce.
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Všechny tyto změny se odehrávaly na pozadí stále funkční služby, o kterou byl
uplynulý rok značný zájem. Opět jsme zaznamenali vzrůstající počet kontaktů,
kterých bylo 7104, což znamená téměř dvacet kontaktů denně při 12hodinové
provozní době. Trvalý zájem klientů je o služby Linky důvěry mimo provozní dobu. O
její rozšíření dlouhodobě usilujeme. Zájem vysoce převyšující možnosti Linky důvěry
Modrá linka je o chatovou komunikaci s klientem. Za jeden chatovací večer
uskutečníme 2-3 chatové rozhovory, počet zájemců je však několikanásobný. Není
výjimkou, že při uzavírání chatroomu je v „čekárně“ deset klientů. Do dalšího období
je to jistě výzva, na kterou chceme reagovat.
Uplynulý rok byl náročný, věříme ale, že všechny změny nejen že neovlivnily
negativně naši práci pro klienty, ale že na ni měly a budou mít pozitivní vliv.
Dlouhodobě kvalitní práce pro naše klienty je cílem, kterého se stále snažíme
dosahovat.
… z pohledu Mgr. Bohuslavy Horské

„Když se řekne:
„nezůstal
na kameni
kámen“, je to
vyjádření, které
odpovídá roku
2018 na Lince
důvěry Modrá
linka.
Vše, co dalo
změnit, se
pravdu změnilo,
nebo ke změně
nakročilo.“
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Slovo ředitelky
Přeji příjemný den, a ráda bych připojila své řádky k této výroční zprávě, i když jsem
v roce 2018 zažila Modrou linku pouze tři měsíce.
Je pro mne čest být ředitelkou Modré linky, z.s., která ač malá „úvazkově“, je velká
svou odborností, historií a nasazením. Lidé, které jsem zde potkala, se snaží svou
práci dělat kvalitně a rozvíjet se odborně i lidsky. Jejich nasazení, opravdovost a
vzájemná podpora jsou pro mne znamením, že služba Linky důvěry má pevné základy
a je připravena se rozvíjet a měnit tak, aby byla co nejdostupnější lidem, kteří se na
ní potřebují obrátit.
Ráda bych tímto poděkovala mé předchůdkyni paní Janě Zárubové, která mi velmi
vstřícně předala agendu, a která dlouhé roky zajišťovala chod organizace po stránce
administrativní, finanční i materiálové.
Samozřejmě na tuto její práci musím navázat a postupně měnit Modrou linku dle
potřeb nové doby a společnosti.
V roce 2019 na nás čekají velké výzvy, které doufám, že zdoláme čestně a ku
prospěchu organizace, aby se na ní s důvěrou mohli obracet lidé v krizi.
Vše dobré přeji Modré lince i Vám, čtenáři.

„Děkuji za
možnost vést
a rozvíjet
Modrou linku
a přeji všem,
kdo budou
potřebovat
podporu, aby ji
u nás nalezli.“

MgA. Hana Regnerová, ředitelka
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Finanční zpráva za rok 2018
Modrá linka, z.s. jako nestátní nezisková organizace získává finance z více zdrojů.
Na financování se podílejí především: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna, drobní dárci a sponzoři.

DĚKUJEME všem donátorům, příznivcům a podporovatelům
Položka

Stav k 1. 1. 2018
(v celých tisících)

Stav k 31. 12. 2018
(v celých tisících)

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Hmotné movité věci a soubory
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samost. mov. věcem a souborům
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Aktiva celkem

37
58
58
-21
-21
2401
224
147
77
2177
17
2160
2438

37
58
58
-21
-21
2415
117
26
91
2298
0
2298
2452

1682
918
764
119
0
645
756
756
6
0
117
56
14
503

1678
918
760
-3
0
763
774
774
23
0
158
59
21
447

60
0
0
2438

66
0
0
2452

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minul.
B. Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k ZP, SP a FÚ
Ostatní přímé daně
Závazky ve vztahu k rozp. orgánů
územ. samosp. celků
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2018
Označení

Položka

Stav k 31. 12. 2018
(v celých tisících)

NÁKLADY
A. I.

A. II.
A. III.

A. IV.
A. V.
A. VII.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, energie, ost.nesklad. dodávek
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné soc. pojištění
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté čl. příspěvky
Náklady celkem

510
112
0
4
394
2205
1759
446
1
14
1
1
2731

VÝNOSY
B. III.
B. IV.

B. II.
B. I.

Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky – dary
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

243
0
0
0
7
1
2478
2728
-3

NÁKLADY A VÝNOSY NA VYBRANÁ STŘEDISKA
Název účtu
Stř. 1. - Linka důvěry
Stř. 3. - Centrum pro vzdělávání a supervize

náklady
2 517 593,37
163 512,00

výnosy
2517743,78
203 820,00

DĚKUJEME:

… a dalším podporovatelům a příznivcům
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Statistika
Typ kontaktu z celkového počtu 7104:
zneužití
1%

podaná informace jiné
1%
5%

hovor
28%

zazvonění/zavěšení/testovací
hovor
37%
příchozí
email/chat
28%

Krizová situace se týkala:
nepříbuzného
nezaznamenáno
5%
16%
jiného
příbuzného
2%
dítěte
6%
rodiče
4%
partnera
4%

kontaktujícího
63%
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Kontaktující:
muž
24%

nezaznamenáno
18%
pár/skupina
0%

žena
58%

Řešená problematika:

syndrom CAN
10%
náhlá
traumatizující
událost
9%

psychopatologie
10%
osobní a
existenciální
12%

vztahová
11%

sociální a právní
10%

menšin
9%
závislosti a sociální
patologie
10%

zdravotní
10%
sexuální
9%
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Základní informace o organizaci
Modrá linka, z.s.je organizace, která již 25. rokem poskytuje služby lidem v krizových
situacích. Reaguje na potřeby lidí za účelem zlepšení, odvrácení nebo překonání jejich
krizové situace. Snaží se o snížení rizika prohlubování nepříznivé situace a podporu
člověka v řešení jeho problémů. S klientem zmapuje jeho možnosti a případně dodá
informace a kontakty, které by napomohly řešit jeho situaci. Pomoc je nabízena
formou telefonické konzultace, skypu, chatu, odpověďmi na emaily a také v rámci
konzultací v osobní poradně, a to vždy řádně kvalifikovaným, proškoleným a
supervizně

vedeným

pracovníkem

(psycholog/krizový

intervent/sociální

pracovník/terapeut).
Modrá linka disponuje i Centrem vzdělávání, které zajišťuje distribuci odborných
poznatků z praxe dalším pracovníkům v pomáhajících profesích.

Linka důvěry
je dostupná od 9.00 do 21.00 na číslech 549 241 010 a 608 902 410
(cena dle aktuálního tarifu volajícího) či na skypu: modralinka; na
chatu vždy pondělí, středa a sobota od 18. do 21. hodiny

Osobní krizová poradna
je k dispozici každou středu od 14.00 do 18.00 hodin na Anenské
10/10, Brno

Centrum vzdělávání a supervize
realizuje další vzdělávání pro odborníky v sociálních službách
formou workshopů, akreditovaných kurzů či výcviků
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Vize do roku 2019
Chat v anglickém jazyce pro cizince
Chatovací místnosti (v českém jazyce) otevřít klientům i v jinou denní dobu
Rozšíření provozní doby osobní krizové poradny
Příprava na realizaci našich služeb nonstop
Restrukturalizace Centra vzdělávání
Platforma pro distanční aktivity krizové pomoci
Nový vizuální styl a webové stránky
Zlepšování technického vybavení
Aktualizace standardů a algoritmů pro poskytování služby
Vytváření zázemí pro podporu pracovníků a jejich rozvoje

Modrá linka, z.s.
Anenská 10/10
602 00 Brno
www.modralinka.cz

Zpracováno v Brně v dubnu 2019

