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MOTTO
Taková normální služba...
Na dně šálku se leskne jezírko kávy, dávno studené, přes okno svítí pouliční lampa, zní
tlumený klapot klávesnice. Pracovník linky důvěry zaznamenává poslední hovor. Za chvíli
mu skončí odpolední služba. V duchu si rekapituluje, co se v ní vlastně dělo…
Mail od klientky, která prožívá těžkosti po rozvodu. S manželem se nemohou dohodnout
na péči o děti, které jsou zatím u ní. Děti jsou znejištěné, bývají často nemocné, ve škole
se jim zhoršil prospěch, ptají se, co bude dál. Klientka sama neví. Ptá se, jak děti co nejlépe
podpořit. Podpořit potřebuje i ona. Pracovník se snažil podporu i „na míru šitou radu“ vložit do slov a vět, které klientce napsal.
Další mail od muže, který náhle přišel o práci a těžce to nese. Nudu zahání hraním na automatech, popíjením, začíná si půjčovat peníze, nechce se mu ani chodit domů a odpovídat na otázky ustarané manželky. Je dobře, že napsal už teď, ještě dříve, než se dostal
do kolotoče hraní, pití a dluhů. Právě teď má velkou šanci svou situaci změnit, cest, po kterých se může vydat, je dost.
Na Skype volal klient ze zahraničí. Je na stáži, zjistil, že nezná jazyk tak dobře, aby stáž bez
problémů zvládl. Stydí se to probrat s někým známým, nechce, aby se to v práci vědělo,
a tak volá na linku důvěry. Dostalo se mu pochopení, podpory i několika cest, kudy se
může vydat a situaci řešit.
Volala i klientka, která pečuje o nemohoucí maminku. Sama je v invalidním důchodě, cítí
se vyčerpaně, unaveně, nemá sílu zvládat nároky maminčiny nemoci ve dne i v noci. Potřebuje chvíli vydechnout, vypovídat se, na chvíli spočinout, byť jen v rozhovoru. Po skončení hovoru si kromě úlevy od nastřádaného napětí odnáší i námět k přemýšlení, že
nemusí na vše být sama, a přesto může být dobrou, milující a pečující dcerou. Pracovník jí
nabídl i konkrétní kontakty, kde hledat pomoc i podporu.
Další hovory byly krátké. Volaly děti, které si potřebovaly vyzkoušet, jak to na lince chodí,
a taky se asi předvést se před kamarády. Jednomu narostla třetí ruka, druhý byl zavřený
ve velkém kufru a nemohl vylézt, další dostal čtyřicet let zaracha. Pracovník respektoval
to, s čím děti přicházely, a situace se snažil rozebrat, ale zároveň i reflektovat výjimečnost situace. Vše se vždy zázračně vyřešilo. Hlasy v pozadí hovoru volajícímu spolehlivě
napovídaly.
Těsně před koncem služby pracovník předával informace o tom, jak funguje krizové centrum a jak se tam klient může dostat. To bylo poslední zazvonění telefonu.
Šálek od kávy se už schoval za dvířky kuchyňské linky, klapot klávesnice utichl, pracovník
zamyká dveře. Světlo pouliční lampy jej provází cestou domů. Vlastně to byla taková normální, běžná služba, jako mnoho před tím i jako mnoho budoucích.
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Pracovník jde zamyšleně večerní ulicí. Vzpomíná na jeden dávný večer, kdy se bál rodičům
říct o poznámce v žákovské knížce. Jeho strach uklidnila až paní z linky důvěry…

ÚVODNÍ SLOVO SR
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva za rok 2016. Znovu máme spolu s Vámi možnost
ohlédnout se za uplynulým rokem naší činnosti, rekapitulovat a hodnotit.
Hlavní událostí uplynulého roku byla organizace již 5. ročníku konference věnovanému
internetovému poradenství. Tématem konference „Internetové poradenství: Ecce homo!“
byli hlavní aktéři internetového poradenství – klient a poradce. Letošní ročník byl první,
kde vystupovali s příspěvky samotní uživatelé služeb. Myslím, že nejenom pro nás bylo
zajímavé podívat se na naše služby z „druhé strany“. Zároveň téma konference rezonovalo
i s vnitřním děním v organizaci. V minulém roce došlo k výrazným obměnám v týmu, hledala se nová podoba personálního zajištění, dále se pracovalo na rozvoji týmu i podpoře
jeho jednotlivých členů, protože si uvědomujeme, že na pracovnících stojí primárně kvalita poskytovaných služeb. O kvalitě i potřebnosti dostupné krizové pomoci svědčí počet
uživatelů služby i rostoucí míra závažnosti jednotlivých kontaktů.
Ráda bych jménem Správní rady poděkovala všem pracovníkům, podporovatelům
a donátorům, bez jejichž pomoci a podpory by nebylo možné uvedených výsledků
dosáhnout.
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Předsedkyně Správní rady Modré linky
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

LINKA DŮVĚRY V ROCE 2016

Velmi mě těší, že na tomto místě mohu poděkovat za uplynulý rok 2016 a zároveň stručně
informovat o aktivitách, které celý rok provázely.

Rok 2016 na Lince důvěry Modrá linka byl dalším rokem stráveným intenzivní službou
pro klienty. Tak jako v předešlých letech mohli Linku důvěru Modrá linka klienti kontaktovat hlasově – prostřednictvím pevných, mobilních i internetových sítí, či písemně –
prostřednictvím e-mailové korespondence, chatu a schránky internetového poradenství.
V současné době je možné využít nezměněných kontaktů (pevné sítě: 549 241 010, mobilní sítě: 608 902 410, Skype: skypename modralinka, e-mail: help@modralinka.cz), dále
chatu a schránky internetového poradenství, které jsou přístupné z webových stránek
organizace www.modralinka.cz. Hovory jsou zpoplatněny běžnými tarify příslušných telefonních operátorů, kontakt prostřednictvím internetového programu Skype je zdarma,
pouze za cenu připojení k internetu, stejně tak jako všechny nabízené způsoby písemného poradenství.

V loňském roce proběhla snaha o upevnění personálního zajištění jak Linky důvěry Modré
linky, tak i Centra vzdělávání a Osobní poradny Modré linky. Byl navýšen půlúvazek konzultanta linky důvěry a na CVS a do Osobní poradny přijat nový pracovník.
Práce konzultanta je nesmírně náročná a při stále zvyšujících se kontaktech, které nabývají na intenzitě co do náročnosti klientských témat, je třeba, aby konzultanti vnímali atmosféru prostředí své práce jako zónu, kde se budou cítit dobře. Snažíme se proto aspoň
zabezpečit vybavení prostor služby tak, aby poskytoval komfortní prostředí. Při současných podmínkách to lze jen omezeně, ale i přesto jsme se snažili doplnit kancelář novým
a funkčním zařízením. Byla dovybavena kuchyňka, zakoupen nový, příjemný koberec
a křeslo pro pracovníka. I toto všechno je třeba k tomu, aby bylo možné náročné a mnohokrát dlouhé hovory kvalitně ošetřit a vést klienta k vyřešení jeho obtížné situace.
Bohužel se nám v loňském roce nedařilo plně obsazovat naše kvalitní kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích. Je to stálý opakující se problém, se kterým se potýkáme
od ukončení projektu vzdělávání, který poskytoval kurzy zdarma. V tuto chvíli ale nejsme
schopni nabízet jiné kurzy než placené. Kurzy mají poskytnout možnost rozšíření nebo
doplnění kvalifikace zejména pracovníka v pomáhajících profesích. Případně mají poskytnout možnost splnění zákonné povinnosti ročního vzdělávání pracovníků v sociálních
službách. Situace podpory vzdělávání je ale pro nedostatek finančních prostředků pro sociální služby stále na okraji zájmu.
V loňském roce se rovněž uskutečnil další ročník konference internetového poradenství,
která byla již v pořadí pátá. Měla za úkol poskytnout možnost nahlédnutí do poskytování služby i z druhé strany, tedy i z pohledu klienta. Tato konference byla velmi náročná
na přípravu, ale velmi úspěšná z hlediska exkluzivity vybraných témat.
Podrobněji se budete moci se zmíněnými tématy seznámit na dalších stránkách výroční
zprávy.

ROK 2016 V POČTECH KONTAKTŮ KLIENTŮ S LINKOU DŮVĚRY
MODRÁ LINKA
Rok 2016 přinesl oproti roku minulému určité snížení počtu kontaktů. Oproti 6 693 kontaktům v roce 2016 jsme zaznamenali 5 919 kontaktů. Snížení počtů kontaktů však neznamenalo snížení intenzity práce – linka důvěry zaznamenává daleko větší závažnost
realizovaných kontaktů, které se pojí zejména s „dospělou“ skupinou klientů.
Hlasový kontakt klienti využili v uplynulém roce 2016 v 63 % kontaktů, zatímco písemný
v 37 %. Hlasové služby tedy výrazně převažují nad službami písemnými. Tak jako jiné roky
klienti preferovali pevné sítě, znatelný je však posun k sítím mobilním, které jsou využívány stále více. V roce 2016 jejich užití výrazně vzrostlo. Jsou využívány sítě internetové,
a to v 10 % z celkového počtu hlasových kontaktů.
V písemném kontaktu je přirozeně ponejvíce využíván e-mail, a to přibližně v 80 % písemných kontaktů. Služba chat je poskytována ve specifických provozních hodinách, čemuž
adekvátně odpovídá statistický počet kontaktů. Ten tvořil přibližně 12 % z celkového
počtu kontaktů.

Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem kolegům, dobrovolníkům, donátorům a dalším osobám, kteří naši organizaci provázejí a podporují již řadu let. Jen s jejich podporou
a důvěrou dává naše služba a naše poslání smysl.
Jana Zárubová, ředitelka
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PODÍL HLASOVÝCH A PÍSEMNÝCH KONTAKTŮ ZA POSLEDNÍCH 5 LET
V JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH
Hlasové služby
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CELKOVÝ PODÍL HLASOVÝCH A PÍSEMNÝCH KONTAKTŮ
ZA POSLEDNÍCH 6 LET
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STRUKTURA KLIENTŮ KONTAKTUJÍCÍCH LINKU DŮVĚRY
Ve většině kontaktů není možné monitorovat věk klienta, neboť není spontánně sdělovaným údajem a je zjišťován pouze tehdy, pokud tento údaj ovlivní v zájmu klienta průběh
kontaktu. Statisticky podložená data hovoří o trvání trendu posledních dvou let, kdy se
vyrovnává počet volajících v kategorii do 20 let a nad 20 let. Jako jiné roky lze konstatovat, že děti, dospívající a mladí lidé preferují písemný kontakt, zatímco klienti věkové
kategorii nad 20 let kontakt hlasový.
V podstatě nezměněna zůstává skladba klientů Linky důvěry Modrá linka vzhledem k pohlaví: Žen se na Modrou linku obrací téměř třikrát více než mužů, konkrétně 2,7krát. Je
možné zaznamenat sice pomalou, ale stále postupující tendenci zvyšujícího se zájmu
mužů o služby linky důvěry.
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VÝVOJ POČTU KONTAKTŮ LD ML V ZÁVISLOSTI NA VĚKOVÝCH
KATEGORIÍCH 2006–2016 V PROCENTECH
věková kategorie do 20 let
v procentech z celkového
počtu

věková kategorie od 20 let
v procentech z celkového
počtu

2006

52,89

7,09

2007

47,15

7,86

2008

43,7

7,55

2009

42,8

7,92

2010

36,45

6,11

2011

31,16

9,83

2012

25,67

12

2013

21,2

12,88

2015

20,12

21,51

2015

17,5

18

2016

17,5

17,7

Dopočet do 100% kontaktů tvoří klienti, jejichž věk není aktuálně znám, dochází k dlouhodobému konstantnímu zkreslení dat.

60

ROK 2016 V PROBLEMATICE ŘEŠENÝCH PŘÍPADŮ
Rozložení hlavních oblastí problémů, se kterými nás naši klienti kontaktují, se od předešlých let, až na některé výjimky, statisticky výrazně neliší. Nejčastěji jsme se setkali problémy v oblasti osobnostní a existenciální, a to přibližně v 33,8 % z celkového počtu
evidovaných kontaktů. U problematiky vztahové se jednalo o statisticky ustálených 36 %.
Další výraznou skupinou problémů, s nimiž se klienti obracejí na Modrou linku, jsou problémy sociálně-právní, které v roce 2016 tvořily 10 %.
Mezi další častá témata patří problematika závislostí a sociální patologie (6,6 %), ve které
dominují témata závislosti na alkoholu a závislosti drogové. Významný je rovněž podíl
kontaktů zabývajících se domácím násilím (57 případů).
Problematika zdravotní byla řešena v 3,3 %. Zájem je rovněž o témata týkající se sexuality
(1,3 %).
Problémy týkající se psychopatologie tvořily 3,5 % v celkovém počtu kontaktů. Problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte tvořila 4 % kontaktů
z celkového počtu. Na linku důvěry se obracejí jak nezletilí, kterých se syndrom CAN týká,
tak dospělí, kteří ve svém okolí zaznamenávají děti, které mohou být syndromem CAN
ohroženy. Nejčastěji se jedná o psychické a fyzické týrání. Tuto problematiku jsme řešili
v 246 případech. Je možné spatřovat určitý nárůst zmíněné problematiky.
Problematiku menšin jsme řešili v 0,2 % procentech případů. Jde většinou o menšiny
v oblasti sexuální orientace, rovněž však také menšiny založené na národnosti či rasovém
původu.
Linka důvěry rovněž poskytuje pomoc klientům, které potkala neočekávaná traumatizující krizová událost (1,3 %), ať už smrt blízkého člověka, násilné činy, autonehody, úrazy
apod.
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ROK 2016 A SLUŽBA KLIENTŮM

PORADENSKÉ CENTRUM V ROCE 2016

Provozní doba Modré linky zůstává stále nezměněna – denně od 9 do 21 hod. Provozní
hodiny chatu jsou pondělí, středa a sobota od 18 do 21 hod. V době letních prázdnin, popřípadě některých svátků, není z personálních důvodů možné zajistit chat o sobotách.

Modrá linka, z. s., nabízí své služby i prostřednictvím poradenského centra, jehož hlavní
aktivitou je psychologická osobní poradna.

Vzhledem k nárůstu počtu kontaktů jsme pokračovali ve spolupráci s Internetovou poradnou Katedry psychologie Fakulty sociálních studií. Absolventi předmětu Internetové
poradenství vykonávají dobrovolnou činnost na lince důvěry vypracováváním odpovědí
na e-mailové dotazy klientů.
I v roce 2016 klienti usilovali o kontakt s Modrou linkou i mimo její běžnou provozní dobu
(mezi 21. a 9. hodinou), a to ve 492 případech. Tento trend pozorujeme dlouhodobě. Rádi
bychom našim klientům vyšli vstříc nonstop provozem, který dlouhodobě není z finančních důvodů možné zřídit.
I v roce 2017 chceme usilovat o kvalitní, vyváženou, profesionální a lidskou službu našim
klientům.
Bohuslava Horská

OSOBNÍ PORADNA
Modrá linka, z. s., nabízí v rámci svých služeb také osobní psychologickou poradnu. Ta je
klientům k dispozici jedenkrát týdně (vždy ve středu mezi 14. a 18. hodinou, na adrese
Anenská 10, Brno), a to jak dětem a dospívajícím, tak dospělým, kteří se nacházejí v náročné životní situaci (osobní, vztahové, rodinné či existenciální). Jde o službu bezplatnou,
která zahrnuje jak krizovou intervenci, tak i psychologické poradenství.
Za rok 2016 došlo v osobní poradně k 81 kontaktům, což oproti předchozímu roku představuje nárůst. Věkové rozložení klientů je různé, největší podíl klientů osobní poradny
tvoří dospělí lidé mezi 20 a 35 roky života. Některé návštěvy poradenského centra jsou
jednorázové, jindy jde o dlouhodobější spolupráci v podobě několika opakovaných sezení. Nejčastěji vyhledávají klienti pomoc týkající se rodinných, vztahových a výchovných
problémů, osobních psychických potíží (depresivní nálady, nezvladatelné emoce) nebo
vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka či závažnými zdravotními problémy.

VÝUKOVÉ PROGRAMY
V návaznosti na realizaci preventivních výukových programů v minulých letech i nadále
nabízí Modrá linka, z. s., základním školám interaktivní dvouhodinový program, zaměřený
na osvětu možností krizové intervence. Program s názvem „Haló, tady linka důvěry“ a je
určen pro děti prvního stupně základních škol a je sestaven tak, aby si děti rozšířily povědomí o možnostech kvalifikované pomoci v situacích, které je ohrožují.
V roce 2016 Modrá linka, z. s., získala dotaci JMK a tím pádem bylo možné nabídnout výukové programy školám bezplatně. Programu se zúčastnilo 20 tříd a celkem 400 dětí.
Programy jsou realizovány na základních školách v okresech Brno-město a Brno-venkov,
které jsou o jeho existenci pravidelně informovány. Výukový program je kromě jiného
i možností osobního setkání s pracovníky linky důvěry, které snižuje přirozenou úzkost
a nedůvěru dětí. Důležitým efektem je také povzbuzení dětí v tom, že samy mohou v případě potřeby aktivně vyhledat pomoc ve svém okolí, či samy být těmi pomáhajícími.
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CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZI
V ROCE 2016
Centrum pro vzdělávání a supervizi nabízí vzdělávací kurzy, semináře a výcvikové programy a přináší tak možnosti dalšího rozvoje od roku 2002. Tyto možnosti mohou být přínosem zejména pro pracovníky v pomáhajících profesích. Kurzy jsou zajímavé i pro laiky,
kteří se nepohybují pouze v organizacích poskytujících sociální služby nebo pro budoucí
pomáhající pracovníky z řad studentů.
Velkou předností Centra pro vzdělávání a supervizi je provázanost teorie s praxí. Naši
lektoři disponují akademickými znalostmi a množstvím vlastních zkušeností. Své akademické znalosti mistrně provazují s vlastními zážitky a demonstrují tak teorii na konkrétních příkladech. Díky tomu je pro frekventanty našich kurzů snadnější si daná témata,
situace a řešení představit a následně je aplikovat v praxi.
Cílem centra pro vzdělávání a supervizi je nabídnout veřejnosti a zvláště pracovníkům
v pomáhajících profesích ucelenou koncepci kvalitního a přitom ekonomicky dostupného
vzdělání a kvalifikace.
Mezi nejúspěšnější kurzy nadále patří Výcvik v internetovém poradenství a Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem.
V období od ledna do června byly realizovány kurzy tři. Výcvik v internetovém poradenství, Právní minimum pro pomáhající profese v oblasti občanského, rodinného a trestního
práva a Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem. V období od září do
prosince pak proběhly dva kurzy, a to v říjnu Vedení týmu v oblasti sociálních služeb a v
listopadu pak Výcvik v internetovém poradenství. V tomto období také proběhly tři kurzy
na klíč. Kurz Techniky vedení hovorů proběhl v České Třebové a další dva kurzy, nesoucí
název Jak se zachovat při zraňující komunikaci s klientem, proběhly v rozmezí jednoho
týdne v prostorách Centra pro vzdělávání a supervizi na Anenské 10 v Brně. Všech zajímavých kurzů se zúčastnilo celkem 88 osob.
V měsíci říjnu proběhl ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity
tradiční, v pořadí již pátý ročník mezinárodní konference v internetovém poradenství
„Ecce hommo!“. Konference byla zaměřena na hlavní dva aktéry internetového poradenství, kterými jsou poradce a klient. Konference nabídla dva pohledy: jak ze strany pracovníků odborníků-poradců v pomáhajících organizacích, tak ze strany klienta-uživatele
služby. Tím byl také poskytnut zajímavý pohled „z druhé strany“.
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PROPAGACE MODRÉ LINKY V ROCE 2016
V rámci činnosti Modré linky, z. s., jsou pravidelně tisknuty letáky a vizitky Modré
linky, z. s., které jsou rozdávány do škol, na místa, kde se konají akce pro děti, na úřady
a do čekáren u lékařů. Propagační materiály a vizitky jsou také rozdávány dětem při realizovaných výukových programech na základních školách.
O aktuálním dění a nových službách pro klienty jsou pravidelně informována i média.
Modrou linku a aktuální informace o dění a její činnosti lze nalézt také na stránkách
Modré linky, z. s., www.modralinka.cz a na Facebooku, který se stal velmi rozšířeným médiem nejen mezi mladými lidmi. Jsou zde k dispozici jak kontakty, tak i informace o činnosti CVS a plánovaných kurzech.
Nadále Modrá linka, z. s., spolupracuje s webovým portálem www.alik.cz.
Modrá linka, z. s., se také aktivně podílí na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb
města Brna, jehož zpracovatelem je Magistrát města Brna. Je také zařazena do Sítě poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

VÝHLED MODRÉ LINKY, Z. S., DO ROKU 2017
Stejně jako v minulých letech bude i nadále Modrá linka, z. s., posilovat personální obsazení a stále pracovat na finančním zajištění organizace. Pro rok 2017 byla Modrá linka
zařazena do Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, v rámci něhož
bude nadále usilovat o rozšíření služby na nonstop provoz.
Spolu se žádostmi o finanční podporu jsou nadále průběžně oslovovány i městské části
a možní dárci a sponzoři z řad soukromých firem.
Pro rok 2017 je opět naplánována aktualizace a doplnění mapy psychosociální pomoci
v městě Brně pro klienty. Pracovníci linky důvěry mají tyto informace k dispozici, aby bylo
možné sloužit laické i odborné veřejnosti mimo jiné i jako středisko informací.
V rámci vzdělávacích programů budeme i nadále pracovat na rozšíření nabídky vzdělávání o další, pro cílovou skupinu zajímavé a aktuální akreditované kurzy a semináře.

15
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

PROFIL MODRÉ LINKY, Z. S.
Modrá linka byla jako organizace založena v roce 1994. Její právní formou je zapsaný spolek. Modrá linka je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Modrá linka, z. s., jako nestátní nezisková organizace získává finance z více zdrojů. Na financování se podílejí především státní instituce Magistrát města Brna, Krajský úřad Jihomoravského kraje, městské části Brno-střed a Brno-Líšeň, ale i sponzoři a dárci.
Položka

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

V současné době sdružení provozuje tři samostatné organizační jednotky: Linka důvěry,
Poradenské centrum (Osobní poradna) a Centrum pro vzdělávání a supervizi.

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

37

37

Spolek řídí tříčlenná Správní rada. Předsedkyně sdružení je statutárním orgánem. Správní
radě podléhá pozice ředitelky, která je pověřenou osobou k zastupování organizace jako
statutární zástupce.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

58

58

58
-21

58
-21

SPRÁVNÍ RADA MODRÉ LINKY, Z. S.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům věcí

Předsedkyně: Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Členka: Bc. Jiřina Stanoeva, DiS.
Člen: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Krátkodobý majetek celkem

ŘEDITELKA

Poskytnuté provozní zálohy

Pohledávky celkem
Odběratelé
Krátkodobý finanční majetek celkem

Jana Zárubová

Pokladna

LINKA DŮVĚRY
Vedoucí linky důvěry: Mgr. Bohuslava Horská

-21

-21

1676

1821

80
6

102
26

74

76

1596

1719

5

9

Účty v bankách

1591

1710

Aktiva celkem

1713

1858

PASIVA

PORADENSKÉ CENTRUM

1420

1563

Vlastní jmění

918

918

Výsledek hospodaření celkem

502

645

Účet výsledku hospodaření

198

142

Pověřená vedoucí CVS: Jana Zárubová
Asistentka: Julie Felixová

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let

304

503

B. Cizí zdroje celkem

293

295

PRACOVNÍ TÝM LINKY DŮVĚRY

Krátkodobé závazky celkem

253

295

Pověřená vedoucí poradenského centra: Jana Zárubová
Psycholožka Osobní poradny: Mgr. Justina Hanáková

CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZI

Pracovní tým se skládá z odborných pracovníků, kteří splňují kvalifikační požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podmínkou přijetí je také absolvování výcviku
v telefonické krizové intervizi a výcviku v internetovém poradenství včetně poradentsví
prostřednictvím chatu. Uchazeči o práci konzultanta na lince důvěry procházejí psychologickými testy a absolvují minimálně 15 hodin náslechů. Po prověření způsobilosti pro
samostatnou práci mohou na lince důvěry působit, a to nejdříve pod vedením tutora. Pracovníci se průběžně vzdělávají, pravidelně se účastní externí a interní supervize.
Modrá linka, z. s., je kolektivním členem ČAPLD a splňuje všechny profesní požadavky
asociace.
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A. Vlastní zdroje celkem

Dodavatelé

16

13

Zaměstnanci

131

135

Závazky k ZP, SP a FÚ

52

54

Ostatní přímé daně

18

17

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

0

0

Dohadné účty pasivní

36

72

Jiná pasiva celkem

40

0

Výnosy příštích období

40

0

1713

1858

Pasiva celkem
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2016

PODĚKOVÁNÍ

Položka

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a služby celkem

520

Spotřeba materiálu, energie, ostatních neskladovatelných dodávek

122

Opravy a udržování

1

Náklady na cestovné a reprezentaci

4

Ostatní služby

393

Osobní náklady celkem

1869

Mzdové náklady

1517

Zákonné soc. pojištění

ZA STÁLOU PŘÍZEŇ A PODPORU DĚKUJEME
Středisku volného času Lužánky a jeho řediteli Ing. Milanu Appelovi
České asociaci pracovníků linek důvěry
Statutárnímu městu Brnu
Spolupracujícím školským i sociálním institucím
Členům občanského sdružení, přátelům, dobrovolníkům a příznivcům Modré linky, z. s.
Díky podpoře poskytovatelů dotací, dárců a sponzorů může Modrá linka, z. s., nabízet
a rozvíjet své služby.

352

Daně a poplatky celkem

1

Ostatní náklady celkem
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NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

Jiné ostatní náklady

15

Jihomoravskému kraji
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Statutárnímu městu Brnu
Úřadu městské části Brno-střed
Úřadu městské části Brno-Líšeň

Poskytnuté příspěvky

2

Náklady celkem

2407

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony

335

Ostatní výnosy celkem

70

Jiné ostatní výnosy

70

Přijaté příspěvky celkem

47

Přijaté příspěvky – dary

47

Provozní dotace celkem

2097

Provozní dotace

2097

Výnosy celkem

2549

Výsledek hospodaření

142

VELMI SI VÁŽÍME A DĚKUJEME ZA PODPORU A PŘÍZEŇ NAŠICH
SPONZORŮ A DÁRCŮ:
MAXPROGRES, s. r. o.
REMET, s. r. o.
SkyNet, a. s.
Pan Kuklínek – malíř prostor linky důvěry
A dárci, kteří pomáhají a podporují činnosti Modré linky, z. s., pomocí portálu darujme.cz

NÁKLADY NA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA
Stř. 1
Stř. 3
Stř. 3

Modrá linka – linka důvěry
Centrum pro vzdělávání a supervizi – ESF
Centrum pro vzdělávání a supervizi

2 070 427
216 725
108 334

VÝNOSY NA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA
Stř. 1
Stř. 3
Stř. 3

Modrá linka – linka důvěry
Centrum pro vzdělávání a supervizi – ESF
Centrum pro vzdělávání a supervizi

2 100 466
316 230
131 750
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