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Cesta z krize, z. ú.

Slovo úvodem
Vážené dámy a pánové,
rok 201 5 byl v životě naší organizace provázen velkými
změnami. V únoru došlo k významné obměně členské
základny, změny v organizaci byly na konci roku završeny jejím
přejmenováním a změnou právní formy. V průběhu roku jsme
též navázali spolupráci s novým telekomunikačním partnerem,
kterým je od 01 . 05. 201 5 společnost DialTelecom a. s.
Počátkem října jsme důstojně oslavili dva roky oficiálního
provozu Linky Ztracené dítě 11 6 000 a s tím jsme ukončili
i dvouletý operační grant z programu DAPHNE.
Nemenší radost nám přinesl i rozvoj našich služeb. V červenci
jsme zavedli chatové poradenství Linky Ztracené dítě 11 6 000
a na podzim tohoto roku došlo i k oficiálnímu spuštění Linky
První psychické pomoci 11 6 1 23.
Navzdory všem turbulencím se nám podařilo i nadále
poskytovat služby rodinám ohrožených dětí a lidem, kteří
se ocitli v krizové životní situaci. Za to patří poděkování všem
mým spolupracovníkům, donátorům a partnerům naší
společnosti.
V Praze, dne 1 7. června 201 6
Za Cestu z krize, z. ú.
Jarmila Kubáňková, ředitelka

Naše poslánía služby
Naším cílem je poskytovat komplexní služby lidem, kteří se z různých
příčin ocitli v krizi.
Za tímto účelem provozujeme dvě bezplatné telefonní linky.
Linka První psychické pomoci 11 6 1 23 – určena lidem, kteří se ocitli
v krizové životní situaci.
Linka Ztracené dítě 11 6 000 – určena pro pomoc ohroženým,
ztraceným a pohřešovaným dětem a jejich rodinám.

Historie organizace
březen 201 6

spolek změnil název i právní formu, od
nynějška vystupuje pod jménem Cesta z krize,
z. ú.

únor 201 5

dochází k významné obměně členské základny i předsednictva
spolku

leden 201 4

v souladu s novým občanským zákoníkem sdružení změnilo právní
formu na zapsaný spolek

únor 201 2

vzniklo o. s. Ztracené dítě. U zrodu Ztraceného dítěte stáli lidé
podílející se na projektu NajduTě, který vznikal za velmi úzké
spolupráce s Odborem prevence kriminality MV ČR. Ukázalo se, že
dalším možným druhem spolupráce je právě zprovoznění čísla
11 6 000.

Organizační struktura

Zákonné podmínky

Cesta z krize z. ú. je veden je pod spisovou značkou U 373 u Městského
soudu v Praze.
Jsme poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci
rozhodnutím MHMP ze dne 1 0. 03. 201 6 pod číslem jednacím MHMP
41 6944/201 6.
Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí MHMP ze dne 30. 03. 201 6 pod
číslem jednacím MHMP 539594/201 6.

Naše služby
Historie linek 11 6 000 a 11 6 1 23 v ČR
prosinec 201 5

pověřením MPSV jsme zařazeni mezi veřejně podporované sociální
služby s celostátní a nadregionální působností pro rok 201 6

listopad 201 5

po více než dvou letech končí pilotní provoz linky 11 6 1 23, tato se
stává registrovanou sociální službou

červenec 201 5

zahajujeme chatové
poradenství na Lince Ztracené
dítě 11 6 000

01 . 1 0. 201 3

Billboardy- kampaň při spuštění
chatu

Začíná oficiální provoz Linky
Ztracené dítě 11 6 000, a to díky úspěšné žádosti o grant z EK

duben 201 3

spuštění pilotního provozu obou linek

březen 201 3

spuštění testového provozu obou linek, kdy je třeba vyzkoušet, zda
funguje technika, pracovníci mají své první služby, linky přijímají
první hovory.

leden 201 3

podána žádost o grant Evropské komise na financování prvních
dvou let provozu linky 11 6 000

září 201 2

po seznámení s celkovým konceptem evropských harmonizovaných
čísel se sdružení rozhodlo požádat o oprávnění k provozování čísel
11 6 000 a 11 6 1 23

1 5. 02. 2007

rozhodnutí Komise 2007/11 6/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného
rozsahu „11 6“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb
se sociální hodnotou

Závěrečná konference projektu
podpořeného Evropskou komisí (program Daphne) shrnutí prvních dvou let provozu linky 11 6 000
Konference proběhla za účasti zástupkyň a zástupců
autorit zapojených v sociálně-právní ochraně dětí

Linka Ztracené dítě 116 000
Kdo se na nás může obrátit?

Kdokoliv, kdo chce pomoci ohroženému dítěti.
Jsme jediná non stop bezplatná krizová linka, kam mohou volat
i dospělí, pokud chtějí pomoci ohroženému dítěti.

Kdy volat 11 6 000

pro podporu rodiny (rodičovské i mezigenerační konflikty)
při rozchodu rodičů (spory o děti, rodičovské únosy)
při potížích ve škole (výchovné problémy, šikana)
v okamžiku (hrozícího) útěku nebo únosu dítěte

Pomáháme dětem a dospívajícím, když

jsou pohřešovaní, ztracení, na útěku
jsou obětí agrese v reálném i virtuálním světě
mají potíže se svými blízkými vrstevníky nebo sami se sebou
vyrůstají v problematickém rodinném prostředí

S kým spolupracujeme

Patříme do rodiny evropských
krizových linek 11 6 000, které
spolupracují zejména v případech
mezinárodních únosů dětí.
Jsme členem Evropské federace
pro pohřešované a sexuálně
zneužívané děti - Missing Children
Europe.

Děti si berou informační materiály
u stánku 11 6 000
ZUŠ fest 201 5

Linka 116 000 v roce 2015
Kdo se na nás obracel

85% dospělí,z nich
65% rodiče
1 8% profesionálové v daném případu (pedagogové, soc. pracovníci)
a také sousedé, rodinní známí, vzdálenější příbuzní
1 0% děti
zbytek nebylo zřejmé

Témata

Mezinárodní den pohřešovaných dětí
- děti rozdávají materiály 11 6 000

60% – děti ohrožené násilím
(syndrom týraného dítěte,
šikana)
1 6% – rozpad původní rodiny
(rozvod,
rozchod,
nová
partnerství rodičů)
1 4% – sexuální zneužívání
a vykořisťování
1 0% – děti pohřešované,
na útěku

V polovině případů jsme poté kontaktovali OSPOD (Orgán sociálněprávní ochrany dětí), přičemž ve čtvrtině případů se jednalo
o problematiku natolik závažnou, že jsme kontaktovali i Policii ČR.
Celkem jsme s vámi v roce 201 5 mluvili přes 600 hodin.
Na chatu jsme s vámi strávili 1 00 hodin.
A odpověděli jsme Vám na více než 60 emailů.

Linka Prvnípsychické pomoci
116 123
Kdo se na nás může obrátit?

Linka 11 6 1 23 je určena dospělým, kteří jsou v krizi. A také
jejich blízkým, kteří sice nejsou situací přímo zasaženi, ale chtěli by
pomoci.
Jsme jediná bezplatná krizová linka určená dospělým lidem.

Kdy volat 11 6 1 23
Náhlé a nečekané situace

(dopravní nehody, přepadení, znásilnění, ztráta blízkého člověka)

Nové situace, které vás zaskočily

(náhlé životní změny, změna rolí, nemoc, úraz)

Potíže se sebou samým

(stres a přepracování, obavy, nejistoty, samota a osamění, úzkost,
sebevražedné myšlenky)

Potíže ve vztazích

(partnerské neshody, rozchod,
rozvod, nevěra, domácí násilí,
neuspokojivé vztahy s přáteli,
sousedy, kolegyG)

Linka 116 123 v roce 2015
Linka byla v roce 201 5 v provozu každý den mezi 1 9,00 a 21 ,00.

Kdo se na nás obracel
65% ženy
35% muži

Témata

55% - potíže ve vztazích
30% – potíže se sebou samým
1 5% - náhlé, nečekané a nové situace

Celkem jsme s vámi v roce 201 5 mluvili přes 370 hodin.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.
Provoz linky 11 6 000
je spolufinancován z grantu
Ministerstva vnitra ČR
Provoz linek 11 6 000 a 11 6 1 23
je spolufinancován z grantů
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Projekt linka 11 6 000 v ČR
je podporován z programu
Daphne Evropské Unie

Kontakty

(údaje platné k 30. 06. 201 6)
kontaktní údaje organizace
Jarmila Kubáňková, ředitelka ústavu
jarmila.kubankova@linkaztracenedite.cz
sídlo sdružení
Cesta z krize, z. ú.
Plaská 589/11
1 50 00, Praha 5 - Malá Strana
IČ: 22753974
ID datové schránky - x6qdmuq
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200360850/6800

Linka Ztracené dítě 11 6 000

telefonní číslo - 11 6 000 - non stop a zdarma po celé ČR
emailový kontakt - 11 6000@linkaztracenedite.cz
(na emaily odpovídáme do 5 pracovních dnů)
kontakt na vedení Linky Ztracené dítě 11 6 000
Lucie Hermánková, vedoucí Linky Ztracené dítě 11 6 000
lucie.hermankova@linkaztracenedite.cz
Jarmila Kubáňková, metodička Linky Ztracené dítě 11 6 000
jarmila.kubankova@linkaztracenedite.cz
Kontakt kancelář (po-pá 8:00 - 1 7.:00) - +420 245 501 600

Linka První psychické pomoci 11 6 1 23

telefonní číslo - 11 6 1 23 – každý všední den 08 - 1 8 zdarma po celé
ČR
emailový kontakt - 11 61 23@linkapsychickepomoci.cz
(na emaily odpovídáme do 5 pracovních dnů)

kontakt na vedení Linky První psychické pomoci 11 6 1 23
Lucie Hermánková, vedoucí Linky První psychické pomoci
lucie.hermankova@linkaztracenedite.cz
Jarmila Kubáňková, metodička Linky První psychické pomoci
jarmila.kubankova@linkaztracenedite.cz
Kontakt kancelář (po-pá 8:00 – 1 7:00) – +420 245 501 600

právní forma - zapsaný ústav, spisová značka U 373 vedená u
Městského soudu v Praze

správní rada

Dana Oujezdská, předsedkyně správní rady
Helena Brýdlová, členka správní rady
Petr Kužvart, člen správní rady

Hospodařenív roce 2015
Rozvaha k 31 . 1 2. 201 5 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

stav k 1 .1 .201 5

Dlouhodobý majetek celkem , z toho
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky kostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

k 31 . 1 2. 201 5
1 83
1 94
1 94
0
0

54
1 94
1 94
0
0

-11

-1 40

0

0

-11

Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní

0
3 1 70
79
54
25
3 091
13
3 078
0
0
0
0

-1 40
425
326
32
294
82
21
61
17
7
10
0

AKTIVA CELKEM

3 353

479

Krátkodobý majetek celkem, z toho
Pohledávky celkem
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky

Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

Jiná aktiva celkem

PASIVA

stav k 1 .1 .201 5

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

k 31 . 1 2. 201 5
590
340
1 83
1 57

1 63
111
54
57

0
250
0

0
52
-1 98

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

260
-1 0
2 763
0
43
267
0
1 53

0
250
31 6
0
59
257
21
1 44

Jiná pasiva celkem

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní

89
21
0
2 453
0
2 453
0

62
28
0
0
0
0
0

PASIVA CELKEM

3 353

479

Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků

Výsledek hospodaření celkem

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let

Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky ze zdravotního
a sociálního pojištění
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní

Výkaz zisku a ztráty k 31 .1 2.201 5 (v celých tisících Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby

Osobní náklady celkem

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných položek
celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Tvorba opravných položek

Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky

NÁKLADYCELKEM

hlavní činnost celkem

334
299
35
1 034
26
1 005
3 01 2
2 286
71 6
10
12
2
10

334
299
35
1 034
26
1 005
3 01 2
2 286
71 6
10
12
2
10

1 29

1 29

1 29
0
16
16

1 29
0
16
16

4 537

4 537

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb

Ostatní výnosy celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky celkem
Přijaté dary
Přijaté členské příspěvky

Provozní dotace celkem
Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ

hlavní činnost celkem

15
15
1 41
12
1 29
21 2
21 2
0
3 971
3 971

15
15
1 41
12
1 29
21 2
21 2
0
3 971
3 971

4 339

4 339

-1 98

-1 98

-1 98

-1 98

Cesta z krize, z. ú

www.linkaztracenedite.cz
www.linkapsychickepomoci.cz

