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HISTORIE ORGANIZACE
Společnost Most k ţivotu byla zaloţena v roce 1992 jako středisko při
Ekumenické radě církví (ERC), a to díky daru Frauen in der Einen Welt,
Regenbogen Bayern a Buntstift Gottingen, které se koncem roku 1997
spojily a přeměnily na Heinrich-Böll-Stiftung e. V., Hackesche Höfe,
Rosenthaler Strasse 40/41, 10178 Berlin.
Na svém začátku společnost fungovala jako rekvalifikační zařízení pro ţeny –
zejména samoţivitelky, které přišly o práci a potřebovaly pro sebe a své děti
zajistit především ekonomickou nezávislost. Činnost společnosti byla v této
době plně financována ze zahraničí.
Koncem roku 1998 skončilo toto financování a společnost byla uvolněna ze
svazku s ERC a transformovala se na obecně prospěšnou společnost
s vlastní právní subjektivitou. S tímto také společnost rozšířila svou činnost
nejen na vzdělávání ţen, ale také muţů, především nezaměstnaných osob.
Od roku 2000 společnost provozuje azylové ubytování pro matky s dětmi
v tíţivé ţivotní situaci.
Zakladateli navazující obecně prospěšné společnosti se staly :
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, IČO 278360
Heinrich-Böll-Stiftung, Rosenthaler Str. 40/41, 10178 Berlin
Společnost je řízena tříčlennou správní radou a činnost je kontrolována
tříčlennou dozorčí radou. Členy do obou rad jmenují zakladatelé společnosti.
Funkční období člena je vţdy tříleté s moţností dvou funkčních období.
V roce 2004 došlo z důvodu jednodušší a rychlejší spolupráce k převodu
práv a povinností při jmenování členů správní a dozorčí rady ze zakladatele
Heinrich-Böll-Stiftung Berlin na společnost Gender Studies o.p.s. Praha.

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

Obecně prospěšná společnost Most k ţivotu o.p.s. je nestátní nezisková
organizace, jejímţ posláním je podporovat zvyšování kvalifikace a tím i
produktivitu práce. Rozvojem a podporováním vzdělávání prostřednictvím
rekvalifikačních kurzů pomáháme lidem najít lepší uplatnění na trhu práce
a zároveň tak zlepšit i celkovou kvalitu jejich ţivota.
Zkvalitněním sluţeb a rozvojem azylového domu pomáháme také řešit
závaţné ţivotní situace matek s dětmi, které se ocitly v krizových
podmínkách.

Společnost poskytuje především tyto sluţby :
a)
b)
c)
d)

zajišťování rekvalifikací a vzdělávání
pořádání kurzů, školení, přednášek, besed a klubových činností
informační sluţby o pracovních příleţitostech, psychickou podporu
pomoc s činností ostatních klubů a neziskových organizací vznikajících
v regionu s podobným nebo doplňujícím zaměřením
e) poskytování ubytování ţenám a jejich dětem v případě tísně, ve svízelné
situaci

INFORMACE O NÁS
Registrace společnosti
Společnost Most k ţivotu o.p.s. je registrována v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu O, vloţce 35.
Členové správní rady :
 Marie Lienau, Hradčanská 182, 387 01 Volyně – předsedkyně
Mgr. Alena Králíková, Pod Hůrkou 573, 33901, Klatovy
 Mgr. Jaroslava Maršíková, Náchodská 351, 541 01, Trutnov
Členové dozorčí rady :
 PaedDr. Karel Rouha, Horská 238, 541 02 Trutnov 4- předseda
 Zuzana Trösterová, Na Svobodě 176, 541 01 Trutnov
 MUDr. Jiří Vambera, Papírenská 593, 541 01, Trutnov

Ředitel společnosti
Mgr. Michal Bořek, Chvaleč 7, 542 11

Kontakt

Most k ţivotu o.p.s.
Šikmá 300
541 03 Trutnov 3
tel.,fax : 499 841 998, 777 303 115, 777 303 116
e-mail : most.k.zivotu@volny.cz
www.mostkzivotu.cz
IČO : 25915720
DIČ : CZ25915720

Bankovní spojení

Komerční banka Trutnov
č.ú. : 854 146 – 601/0100

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Společnost má své sídlo jiţ od roku 1992
v příjemném prostředí
dvouposchoďové vily se zahradou, která se nachází nedaleko centra města. V
roce 2006 bylo ve společnosti na plný úvazek zaměstnáno 5 stálých
zaměstnanců, od září 2 zaměstnanci na poloviční úvazek a externě ve
středisku pracovalo celkem 35 osob, z nichţ největší část představují lektoři
rekvalifikačních kurzů a také zaměstnankyně, které zajišťují noční a
víkendový provoz azylového zařízení.
Společnost v roce 2006 uspořádala celkem 6 kurzů (v roce 2005 to bylo 16
kurzů, v roce 2004 to bylo 17 kurzů), z nichţ všechny byly akreditovány
Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Některé z těchto kurzů
budou pokračovat v dalším roce. Z celkového počtu 78 osob, které do
jednotlivých kurzů nastoupily, jich v roce 2006 kurz úspěšně ukončilo 77. K
postupnému sníţení počtu realizovaných kurzů v posledních letech došlo
především díky menšímu zájmu o nabízené kurzy od Úřadu práce
v Trutnově, se kterým společnost spolupracovala.
V roce 2006 měla společnost v nabídce tyto akreditované kurzy :
-

Účetnictví a daňová evidence (150 hodin)
Mzdové účetnictví a personalistika (170 hodin)
Základy obsluhy osobního počítače (50 hodin)
Základy podnikání (150 hodin)
Pracovník sociální péče – přímá obsluţná péče(200 hodin)
Sluţba veřejnosti a rodině - hospodyně (315 hodin)
Sluţba veřejnosti - údrţba zeleně a veřejných ploch (330 hodin)

Kurzy zaučení v následujících učebních oborech (725 hodin, z toho 570
hodin praxe):
prodavač, prodavačka
kuchař, kuchařka
číšník, servírka

Všechny tyto kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeţe a
tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

PROJEKT ZAMĚSTNEJ SÁM SEBE
Rok 2006 byl druhým rokem projektu Zaměstnej sám sebe v rámci
grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v programu OP
RLZ, který jsme začali realizovat v roce 2005.
Projekt je koncipován jako rekvalifikační kurz pro dlouhodobě
nezaměstnané klienty úřadů práce z regionu Trutnov a Náchod. Projekt
počítal s výběrem skupiny cca 100 zájemců, kteří byli zařazeni do motivační
části kurzu, během níţ mimo jiné dojde k upřesnění další kariéry
rekvalifikantů a ti si pak vyberou obor, ve kterém se budou vzdělávat.
Nabídku učebních oborů tvořily: kuchař(-ka), prodavač(-ka), číšník/servírka,
pracovník(-ce) sociální péče – přímá obsluţná činnost, pracovník pro údrţbu
veřejné zeleně.
Součástí rekvalifikace je i dlouhodobá praxe, po jejím skončení nastoupí
vybraní absolventi na dotovaná pracovní místa.
Do projektu nastoupilo celkem 108 osob, předčasně ukončilo 28 a
neabsolvovali 2. Úspěšně kurzy ukončilo a obdrţelo akreditované osvědčení
78 účastníků. Kurz pracovník sociální péče absolvovalo 48 osob, kurz
kuchař-ka 9, kurz číšník/servírka 10, prodavač-ka 2 a údrţba zeleně a
veřejných ploch 9 rekvalifikantů. Na dotovaná pracovní místa nastoupilo
pouze 5 osob, coţ nás nepotěšilo.Pravděpodobně nebyl finanční příspěvek a
podmínka zaměstnat uchazeče nejméně na dva roky dostatečnou motivací
pro zaměstnavatele.
Projekt bude končit v srpnu roku 2007.
PROJEKT NEBOJTE SE PODNIKAT
Naše společnost byla úspěšná při ţádosti o příspěvek z Evropského
sociálního fondu na projekt Nebojte se podnikat v rámci grantového
schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti v programu OP RLZ, který
začneme realizovat v roce 2007.
Cílem projektu je integrace nezaměstnaných osob do společnosti a jejich
aktivní zařazení na trhu práce, moţnost zahájení vlastní podnikatelské
činnosti, ve spolupráci s ČMZR bankou – program START.
PROGRAM START
Naše společnost se snaţí pomáhat také budoucím podnikatelům, a to
prostřednictvím projektu START, který začal uţ v roce 2004. Jedná se o
vzdělávací kurz pro osoby, které by rády začali podnikat, nikdy nevlastnily
ţivnostenské oprávnění a rády by pro zahájení svého podnikání získaly úvěr
z prostředků státního rozpočtu, k čemuţ by jim tento kurz měl pomoci.
V průběhu roku se v našem středisku uskutečnily 2 tyto kurzy. Kurzy
v našich prostorách realizovala společnost Profitreal a.s., při vlastní výuce
však společnost Profitreal vyuţívala z větší části lektory naší společnosti.

V ROCE 2006 BYLY VE SPOLUPRÁCI S MOSTEM K ŽIVOTU O.P.S.
USPOŘÁDÁNY NÁSLEDUJÍCÍ AKCE :

1) Od února do dubna 2006 probíhaly jednotlivé motivační kurzy pro
tajemnice, dobrovolnice ČSŢ a nezaměstnané ţeny v projektu Phare 2003
RLZ, jehoţ je Most k ţivotu o.p.s spolupartnerem.
Most k ţivotu poskytl lektorské zázemí v tématech komunikačních
dovedností, moţnosti uplatnění nezaměstnaných ţen na trhu práce a
asertivních dovedností. Sedm třídenních kurzů se uskutečnilo v Brně, Zlíně,
Havlíčkově Brodě a dvakrát v Trutnově a Plzni.

2) V rámci „Mezinárodního dne rovných příleţitostí“ v červnu 2006 jsme
uspořádali propagační akci v centru Trutnova ( náměstí a pěší zóna), kdy
dobrovolnice a zaměstnankyně Mostu k ţivotu rozdávaly balónky s logem
projektu „Půl na půl“ a společnosti Gender Studies. K balónkům se
rozdávaly stejně označené samolepky a náramky společně s broţurkami
informujícími o problematice gender v ČR a diskriminaci na trhu práce. Akce
měla veliký úspěch, rozdalo se cca 200 balónků a akci bychom rádi v příštím
roce opět zopakovali.

3) Na Mostu k ţivotu proběhl 20.9. - 21.9. první dvoudenní seminář s
názvem „Diskriminace ţen středního a vyššího věku na trhu práce“ pro ţeny
+50 let. V průběhu následujících dvou let se uskuteční ještě čtyři dvoudenní
semináře v Trutnově, Náchodě a Hradci Králové. Aktivita pořádání seminářů
pro ţeny +50 let patří mezi partnerské aktivity Mostu k ţivotu společně s
provozováním bezplatné Informační poradny projektu „Půl na půl“ – dvakrát
týdně po celý rok. Semináře se zúčastnilo 15 ţen a seminář s touto
tematikou byl pro ně přínosný.

4) 21.listopadu 2006 společnost prezentovala svoji činnost v oblasti
domácího násilí a azylového ubytování na informačním panelu, který
vystavila na ve vestibulu Okresního úřadu, na pěší zóně v Trutnově a ve
výloze obchodu Elmont-Ch taktéţ na pěší zóně. Na panelech byly
prezentovány informace o problematice domácího násilí v naší republice,
statistické údaje a desatero o domácím násilí. K dispozici byly letáčky a
broţurky s podrobnějšími údaji a zejména kontakty na organizace a
sdruţení, která obětem domácího násilí pomáhají.

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2006 spolupracovali s Úřadem
práce v Trutnově, Městským úřadem v Trutnově, Střední soukromou školou
podnikatelskou v Trutnově, Středním odborným učilištěm a Učilištěm ve
Volanovské v Trutnově, ţenskými organizacemi proFem, Gender Studies,
Českým svazem ţen a dalšími, s Ministerstvem školství, mládeţe a
tělovýchovy ČR, Regionální hospodářskou komorou Severovýchodních Čech
a společností Profitreal a.s. Nově byla navázána spolupráce s Úřadem práce
v Náchodě, který je partnerem projektu Zaměstnej sám sebe.

V průběhu roku byla uspořádána řada akcí, především se rozšířila
spolupráce s Českým svazem ţen v rámci programu Equal a v rámci
programu Phare. Několikrát nás navštívili redaktoři Krkonošského denníku,
kteří napsali články o azylovém ubytování a dalších aktivitách naší
společnosti. Informace o naší organizaci a její propagace se objevily
v článcích a inzerátech otištěných ve zpravodaji Českého svazu ţen, v
Radničních listech Města Trutnova, v Novinách Královédvorské radnice,
v Novinách LT apod.
V rámci časových a finančních moţností navštěvujeme akce dalších
neziskových organizací, jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých,
Asociace pro rovné příleţitosti ţen, Asociace nestátních neziskových
organizací a Regionální hospodářské komory Severovýchodních Čech.
Také jsme provozovali vlastní webové stránky, prezentovali činnost na
letácích a informačních materiálech v rámci okresu Trutnov.
Uţ několik let se pravidelně kaţdý měsíc v našem zařízení schází klub
seniorek, který se účastní i některých našich akcí.

PROVOZ AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ PRO MATKY S DĚTMI V KRIZI
Sluţbu azylového ubytování pro matky s dětmi v krizi poskytuje společnost
Most k ţivotu o.p.s. nepřetrţitě od roku 2000 a v roce 2006 této sluţby
vyuţilo celkem 24 ţen a 46 dětí. Kapacitu zařízení tvoří osm samostatných
pokojů (27 lůţek) a společné prostory (jídelna, herna, sociální zařízení,
prádelna, kuchyně). Průměrná délka pobytu činila 79 dnů. Azylové
ubytování je určeno především ţenám z trutnovského regionu, ale v případě
volné kapacity jsou ubytovávány klientky i z ostatních oblastí České
republiky. Sluţba je určena výhradně ţenám, a tyto jsou přijímány pouze v
závaţných situacích, které měly za následek ztrátu moţnosti bydlet v
dosavadním domově. Nejčastějšími důvody k ubytování je domácí násilí,
soudní vystěhování, ţivelní událost. Ubytování je poskytováno na dobu
nezbytně nutnou a klientky jsou vedeny k aktivnímu řešení své sociální
situace a ke hledání nového bydlení. Součástí pobytu jsou i volnočasové
aktivity a resocializační programy.
Většině ubytovaných ţen a matek je poskytována pomoc při vyřizování
úředních záleţitostí, dohled nad vedením domácnosti a péčí o děti. Ţeny
přicházejí do azylového zařízení ve špatném psychickém stavu a samy
nebývají (alespoň zpočátku) schopny svoji situaci řešit. Další problém při
realizaci sluţby azylového bydlení představuje neuspokojivá finanční situace
ubytovaných ţen. Převáţná část z nich je odkázána na dávky státní sociální
podpory a pracovní uplatnění nacházejí z různých důvodů velmi obtíţně.
Společnost Most k ţivotu i těmto ţenám nabízí pomoc a moţnost účastnit se
nabízených rekvalifikačních kurzů.
PSYCHOSOCIÁLNÍ

PORADENSTVÍ

Poradna společnosti Most k ţivotu o.p.s. nabízí široké veřejnosti sluţby
psychosociálního , právního a ekonomického poradenství. Speciální odborná
pomoc je určena obětem domácího násilí včetně případného zajištění
utajeného pobytu. Nabízíme rovněţ mimosoudní vyjednávání sporů-mediační
pomoc.
V roce 2006 bylo poskytnuto 92 porad a konzultací, klienti přicházeli s
nejrůznějšími problémy – často se dotazy týkaly rozvodů a majetkových
vyrovnání, exekucí, diskriminace v zaměstnání, objevil se dotaz ohledně
moţnosti chráněného zaměstnání, péče o osobu s roztroušenou sklerózou,
ručení k půjčce atd. Samostatnou kategorii tvoří otázky týkající se domácího
násilí a moţností jeho řešení. Tyto kauzy patří k velmi komplikovaným a
nejdéle trvajícím, které poradna řeší.
Počet klientů poradny má narůstající tendenci, zvyšuje se i počet odpovědí
poskytnutých prostřednictvím e-mailové pošty.
Veškeré poradenství je bezplatné.

KOORDONA
Koordona je dobrovolným účelovým seskupením organizací, které se
zabývají přímou i nepřímou pomocí ţenám-obětem domácího násilí. Mezi její
základní cíle patří poukazovat na problémy,kterým oběti domácího násilí
musí čelit, a společně se státními i dalšími institucemi a organizacemi hledat
efektivní cesty jejich řešení.
Most k ţivotu o.p.s. byl zakládajícím členem sdruţení Koordona v roce 2004
a jeho členství trvá dosud. Podílíme se na prohlubování spolupráce
neziskových organizací hájících ţenská práva, pomáháme při koordinaci a
standardizaci pomoci obětem domácího násilí. Kaţdoročně v měsíci listopadu
pořádáme informační kampaň v regionu Trutnov na téma domácího násilí a
jeho atributů.
Obětem domácího násilí nabízíme v případě potřeby moţnost ubytování v
azylovém domě pro matky s dětmi, v nejzávaţnějších případech i zajištění
utajeného pobytu, bezplatnou psychologickou, sociální a právní pomoc

Finanční zpráva
/v tis. Kč/
Most k životu o.p.s. Trutnov
VÝNOSY

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2.978

2.896

2.982

1.889

1.239

858

Ubytování

16

64

36

112

203

202

Granty,
dotace
Ostatní
činnost
VÝNOSY
CELKEM

469

979

920

626

1.123

1.990

1.654

1.032

730

870

89

134

5.117

4.971

4.668

3.497

2.654

3.184

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Materiál

266

225

353

185

265

246

Energie

258

451

235

229

293

306

Sluţby

726

655

760

634

422

457

Mzdy celkem

2.227

2.059

2.229

1.739

1.244

1.420

z toho stálí
zaměstnanci
Sociální a
zdrav.
pojištění
Ostatní
náklady
NÁKLADY
CELKEM

957

1.179

1.314

1.026

831

1.007

692

609

654

564

351

399

971

857

437

5.140

4.856

4.668

Kurzovné

NÁKLADY

480
3.831

340

261

2.915

3.089

Poděkování
Pracovníci společnosti Most k ţivotu o.p.s. vyslovují poděkování všem
členům správní rady, dozorčí rady, spolupracujícím organizacím i
jednotlivcům za spolupráci, přízeň a podporu, kterou společnosti v minulých
letech věnovali.
Děkujeme Mgr. Adamcovi a všem dalším zástupcům Města Trutnova a
městským organizacím za vstřícný přístup a pomoc a také Technickým
sluţbám Trutnov za údrţbu zahrady.
Děkujeme za spolupráci zaměstnancům Úřadu práce v Trutnově a také
Úřadu práce v Náchodě. Věříme, ţe v dalších letech bude ještě více rozšířena,
neboť realizací kurzů nepomáhá úřad práce naší organizaci, ale především
nezaměstnaným spoluobčanům, kteří tuto pomoc potřebují.
Nesmíme zapomenout poděkovat také naší dlouholeté auditorce ing. Květě
Ţaloudkové za vypracování ročního auditu.
Dále děkujeme účetní naší společnosti paní Martině Mikyskové za svědomité
a pečlivé vedení účetní a mzdové agendy.
V neposlední řadě patří poděkování za spolupráci Střední soukromé škole
podnikatelské v Trutnově a Střednímu odbornému učilišti a Učilišti
Volanovská v Trutnově, především lektorům, kteří nám pomohli s výukou
odborných předmětů. Děkujeme také všem externím lektorům, bez kterých
bychom nemohli realizovat některé vzdělávací kurzy.
Nesmíme při poděkování zapomenout také na všechny organizace v regionu
Trutnov, Náchod, Jaroměř a Broumov, které umoţnily našim účastníkům
rekvalifikačních kurzů zaučení v oboru vykonávat odbornou praxi v jejich
firmách a provozovnách.
V roce 2006 jsme si cenili spolupráce s Regionální hospodářskou komorou
Severovýchodních Čech, především s ing. Motlem a také s firmou Protifreal
a.s. Náchod.
Náš dík patří JUDr. Evě Jiránkové, která nám i našim klientkám poskytuje
právní poradenství.
Děkujeme také všem státním institucím i soukromým nadacím, které
finančně přispívají na činnost azylového ubytování. Bez těchto prostředků
bychom tuto aktivitu nemohli provozovat.

Veškeré informace o činnosti společnosti získáte na adrese :
Most k ţivotu o.p.s.
Šikmá 300
541 03 Trutnov 3
tel./fax : 499 841 998
mobil : 777 303 115 – 6
e-mail : most.k.zivotu@volny.cz
www.mostkzivotu.cz
Bankovní spojení :
č.ú.: 854146-601/0100
IČO : 25915720
DIČ : CZ25915720

