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Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři, 

dovolte mi, abych Vám představila klíčové události uplynulého roku …. 

2019

Rok 2019 byl pro KAPPA-HELP velmi  zajímavým rokem, a ve výroční zprávě 
Vám významné události, změny, přínosy pro klienty a informace o jednotlivých 
programech a službách shrnujeme. 

Oceňujeme a posíláme poděkování za spolupráci všem spolupracujícím 
úředníkům a politikům, sponzorům, kooperujícím organizacím, institucím,  
donátorům, poskytovatelům dotací, nadacím, firmám a dobrovolníkům.  Díky nim 
byly naše cíle  v roce 2019 naplněny.  

Děkuji všem členům pracovního týmu  za profesionalitu, odpovědnost a vysoké 
pracovní nasazení.  

Děkuji managementu za inovativní nastavení, tendenci neustále profesně růst, 
rozvíjet stávající programy a efektivně nastavovat nové projekty organizace. 
KAPPA-HELP díky nim neustále roste, zvyšuje svůj potenciál, zdokonaluje 
programy a služby, rozšiřuje své působení tak,  aby pokryla poptávku ze strany 
veřejnosti. 

Pokračovali jsme i letos v úsilí poskytovat co nejkvalitnější péči všem našim 
klientům – dětem, mládeži, dospělým, žákům, školám, studentům – školním 
metodikům prevence, rodičům, rodinám i veřejnosti. 

KAPPA-HELP reaguje na potřeby občanů města Přerova, a okolí,  občanů 
Lipenska, Hranicka, Kojetínska a koordinuje spolupráci i v rámci celého 
Olomouckého kraje.  Prožitkové edukativní programy Primární prevence zasahují 
také do všech sousedících krajů. Studium pro školní metodiky prevence je pro 
studenty z celé České republiky. 

Díky realizaci několika desítek projektů máme možnost měnit svět kolem nás 
k lepšímu.

V prvním čtvrtletí jsme získali  dva významné certifikáty odborné způsobilosti 
z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na Kontaktní a poradenské služby 
a na Terénní programy. 

V letních měsících jsme získali akreditaci vzdělávací instituce a  vrcholové 
manažerky ukončily manažerské studium a získaly certifikáty MBA. 

úvodní slovo 



V závěru roku jsme zakončili další běh akreditovaného dvouletého studia 
a  vypustili do praxe absolventy – školní metodiky prevence.  Získali jsme 
akreditaci na dluhové poradenství pro nově zřízenou Dluhovou poradnu a podali 
nový program/projekt Centrum pro rodiny KAPPA-HELP, který bude spuštěn v roce 
2020.  

 
Pořádali jsme tradičně zajímavé akce pro klienty, spolupodíleli se na zajištění 

aktivit našich partnerů a spolupracujících organizací, zapojili jsme se do několika 
akcí pro širokou veřejnost, dále jsme se účastnili několika konferencí pro odborníky 
v sociálních službách a z rezortu školství, pořádali nové aktivity pro naše klienty 
sociálních služeb, vytvořili jsme nové programy pro žáky základních a středních 
škol.  

V letošním roce byly také navrženy plány a sestaveny materiály na další rok. 
Zavazujeme se pokračovat v rozvoji organizace a inovacích v roce 2020. 

S úctou
 
                                                                                 Mgr. Ivana Smětalová, MBA
                                                                                    ředitelka  KAPPA-HELP
 

. . . PODPORA ŽÁDOUCÍCH ZMĚN . . .



Vznik Kontaktního 
a krizového centra 
Kappa pro osoby 

ohrožené užíváním   
drog a uživatele 

návykových látek. 
Původním zřizovatelem 

bylo    Psychosociální 
centrum v Přerově. 

1996

Počátky terénní práce 
v Hranicích a okolí jako 
nová služba programu. 

V rámci programu KKC 
zahájena činnost 

telefonické Linky důvěry. 
Zahájen   částečný provoz 

pobočky KC Hranice. 

1997 1998

významné události z historie 

1999 2000 2001

Zahájen plný provoz 
KC Hranice. 

Vzniklo občanské 
sdružení 

KAPPA-HELP. 

Vznik samostatného 
projektu 

Terénních programů. 

2002 2004 2005

Zahájena činnost 
romského poradce 

v rámci služeb 
Romského programu   

KKC KAPPA v Přerově, 
specificky zaměřeného 

na drogovou 
    problematiku této 

populace.

Ukončení provozu 
Telefonické linky důvěry. 

Rozvoj spolupráce 
s partnery v regionu. 

2006 2007 2008

Kontaktní a terénní 
programy prošly 

certifikací odborné 
způsobilosti    RVKPP, 
10. výročí založení 
Kontaktního centra 

v Přerově. 

Rozvoj programů 
primární prevence 

na školách, program 
získal certifikaci   MŠMT. 

Začal fungovat 
Nízkoprahový klub 
METRO v bývalém 

podchodu na 
tř. 17.   listopadu 

v Přerově a okamžitě 
získal velkou oblibu. 



2009 2010 2011

 Zahájen provoz 
Poradenského centra 

pro problémy pro 
závislostmi v Kojetíně. 

Certifikace RVKPP 
2 programů 

o.s. KAPPA-HELP 
- kontaktních 

a poradenských center 
a terénních programů. 
Realizace 2 nových, 
významných projektů 
primární prevence.

Založení a vstup 
do organizace Sdružení 

pro kvalitu, z.s.p.o.; získán 
0mezinárodní certifikát 
Reteaming®; úspěšné 

dokončení projektu PROČ; 
pořádána odborná 

konference na téma 
Multikulturní 

výchova/extremismus 
ve školní výuce.

2013 2014 2015

 Přestěhování zázemí 
organizace 

a Nízkoprahového 
zařízení pro děti 

a mládež – METRO 
do prostor na ulici 

Boženy Němcové 101/16, 
Přerov.

Ukončení provozu 
poradenského 

centra pro drogové 
závislosti v Hranicích.

Založení nového 
programu Centrum 
pomoci a bezpečí. 

Rozšíření týmu 
KAPPA-HELP.

2016 2017 2018

V roce 2016 slavila 
organizace  svých 20 let 

působení. Došlo k rozšíření 
služeb a stabilizaci týmu. 

K 20. výročí založení 
organizace byla uspořádána 

akce; Prezentace 
sociálních služeb 

působících na území 
města Přerova spojená 

s odbornými přednáškami.

Začátek poskytování
služeb v rámci

Terénního programu 
i v menších

obcích regionu

Vznik nového 
programu - Centrum 
pomoci pro rodiny.

Úspěšná certifikace
Rady vlády pro

koordinaci protidrogové
politiky pro program
Kontaktního centra

a Terénních programů

významné události z historie 

Založení Dluhové poradny a získání akreditace 
z Ministerstva Spravedlnosti. Získání certifikátu 

RVKPP pro Kontaktní centrum  a Terénní programy. 
Získání  akreditace - vzdělávací  instituce.

2019



Spolek realizuje programy sociální prevence a integrace 
– v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, etnických minorit, 

obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob. 

Spolek realizuje programy léčby, snižování rizik 
a resocializace pro osoby ohrožené drogovou 

závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. 

Spolek realizuje programy primární prevence 
a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, 

rizikového chování a sociálního vyloučení. 

Spolek realizuje poradenské 
programy pro oběti trestné činnosti, 
děti a mládež, závislé a jejich blízké.

Spolek realizuje kulturní, sportovní a popularizační aktivity, 
které slouží k podpoře dětí, mládeže, vyloučených osob 

nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami. 

Ve všech těchto výše uvedených oblastech vymezuje 
roční dílčí cíle a spolupracuje se státními i nestátními institucemi 

z regionu Přerovska i celé ČR. 

Účelem a posláním spolku je pomoc lidem, kteří 
se dostali do nepříznivé sociální situace 

a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti.

účel a poslání spolku 



k  ntaktní 
a poradenská 

centra 



Kontaktní a poradenské centrum KAPPA-HELP Přerov

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

Poradenské centrum Kojetín

6. května 1373, 752 01 Kojetín

Vedoucí programu
Petra Kadlecová, DiS.

+420 773 821 005
nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Lenka Netopilová, Mgr. Ivana Smětalová, MBA.,  
Bc. Kateřina Mozrová, DiS, Roman Kuruc, DiS., Mgr. Veronika Režná,  

Cílová skupina dle registru:
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy.

Věková struktura cílové skupiny:  
Dorost (15 – 18 let)   
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let)

148 uživatelů 
nealkoholových

návykových látek

75 neuživatelé, 
rodinní příslušníci, 

blízcí osob se 
závislostním problémem

223 osob celkově
využilo služeb

kontaktního centra

vydané 
injekční stříkačky

26224 kusů 

přijaté 
injekční stříkačky

27494 kusů 

cílená 
sociální práce
270 výkonů

cílené
individuální 
poradenství
942 výkonů



Pracovníci kontaktního centra se společně s klienty zapojili do akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Pátým rokem se pracovníci kontaktního centra zapojili do Evropského 
testovacího týdne 

Spolupráce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody formou 
korespondenční práce 

Na kontaktním centru nově vznikla služba testování na infekční 
onemocnění pro veřejnost

Pracovníci kontaktního centra pracují pod supervizi a vzdělávají se dle 
individuálních vzdělávacích plánů 

Pracovníci s klienty realizují skupinové aktivity 

Pracovníci realizují akce pro veřejnost a účastní se veřejných akcí, jejichž 
cílem je předání informací o službě a možnost navázání spolupráce

Na kontaktním centru proběhl den otevřených dveří pro širokou 
i odbornou veřejnost 



terénní
pr  gramy 



Terénní programy KAPPA-HELP Přerov

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

Vedoucí programu
Petra Kadlecová, DiS.

+420 773 821 005
nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Ivana Smětalová, MBA, Bc. Kateřina Mozrová, 
DiS., Bc. Martina Fejklová, Aneta Peřinová, DiS., Bc. Jan Pospíšilík, DiS., 
Bc. Jan Kostrhun   

Působnost:
Přerovsko, Hranicko, Kojetínsko, Lipensko

Cílová skupina dle registru:
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy

Věková struktura cílové skupiny:  
Dorost (15 – 18 let)   
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let)

94 uživatelů 
nealkoholových

návykových látek

65 neuživatelé, 
rodinní příslušníci, 

blízcí osob se 
závislostním problémem

326 oso, které byly
osloveny terénními

v přirozeném
prostředí

vydané 
injekční stříkačky

10956 kusů 

přijaté 
injekční stříkačky

11357 kusů 

cílená 
sociální práce
103 výkonů

cílené
individuální 
poradenství
230 výkonů



  Počet nalezených injekčních stříkaček 95 kusů 

Pracovníci terénních programů komunikují s klienty přes sociální sítě

Testování na HIV a žloutenku typu B, C je realizováno v přirozeném 
prostředí klienta 

Pracovníci terénních programů pracují pod supervizi a vzdělávají se dle 
individuálních vzdělávacích plánů 

Pracovníci realizují interaktivní workshopy na základních a středních 
školách

V zázemí terénních programů proběhl den otevřených dveří pro širokou i 
odbornou veřejnost

Pracovníci realizují akce pro veřejnost a účastní se veřejných akcí, jejichž 
cílem je předání informací o službě a možnost navázání spolupráce



nízk  prahové
zařízení pro
děti a mládež

- METRO - 



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

Vedoucí programu
Petra Kadlecová, DiS.

+420 773 821 005
nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Diana Hlubková, DiS., Mgr. Ivana Smětalová, MBA, 
Bc. Kateřina Mozrová, DiS., Anna Ryšková, Mgr. Kristýna Vrzalová

Cílová skupina dle registru:
- ,děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
- etnické menšiny

Věková struktura cílové skupiny:  
Starší děti (11 – 15 let) 
Dorost (16 - 18 let)  
Mladí dospělí (19 – 26 let) 

ambulantní 
službu využilo

155 klientů

v rámci terénní formy
bylo osloveno 260

potenciálních klientů

počet prvních
kontaktů v ambulantní

formě je 37

vzdělávací
aktivity

905 výkonů 

socializační
aktivity

217 výkonů 

práce 
se skupinou
725 výkonů

 poradenství
569 výkonů



Pracovníci realizují tematické měsíční preventivní aktivity pro klienty NZDM

Pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – METRO pracují pod 
supervizi a vzdělávají se dle individuálních vzdělávacích plánů 

Pracovníci oslovují potenciálních klientů služby v jejich přirozeném prostředí 

Na nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež – METRO proběhl den 
otevřených dveří pro širokou i odbornou veřejnost

Pracovníci komunikují s klienty přes sociální sítě 

Úspěšná realizace projektu nadace Jistota Komerční banky, díky kterému 
jsme s klienty plánovali rozpočet na vaření a připravovali zdravá jídla 

Pracovníci realizují akce pro klienty ve spolupráci s NNO na území města 
Přerova



studium pro
školní met  diky

prevence
- KAPPA 250 - 



Studium pro školní metodiky prevence KAPPA 250

Koordinátor studia
Mgr. Diana Hlubková

+420 773 821 008
studium@kappa-help.cz

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Mgr. Ivana Smětalová, MBA, Bc. Kateřina Mozrová, DiS., MBA, 
Mgr. Diana Hlubková

Studium je určené k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů realizované podle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) 
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků a podle Standardů pro udělování akreditací 
DVPP 6 c). Studium je akreditováno pod č.j.: MSMT: 16981/2019-1-560.

Rok 2019 byl druhým rokem dvouletého studia. 

Ve studiu pokračovalo 16 pedagogů. 

Lektorsky se na studiu podílelo více než 10 odborníků z oblasti prevence, sociální 

práce, psychologie a pedagogiky. Jmenovitě: David Bezdomnikov, Mgr. Petra 

Feller Stanieková, Mgr. Miroslava Jirásková, PhDr. Dagmar Krutilová, Mgr. Marek 

Mikláš, Mgr. Taťána Palotášová, Mgr. Martina Shaw, PhDr. Martina Velikovská, 

Mgr. Veronika Zaoralová, lektoři PP ŽIVĚ.

V průběhu roku 2019 byly realizovány lekce na tato témata: Šikana, Kyberšikana, 

Poruchy příjmu potravy, Prevence a řešení záškoláctví, vandalismu a agresivního 

chování, Sociometrie, Osobnost učitele, Školní poradenské pracoviště 

a spolupráce týmu školního metodika prevence, Orgán sociálně právní ochrany 

dětí, Probační a mediační služba, Spolupráce školního metodika prevence 

a policejního psychologa při výjimečných událostech, Supervize, První pomoc. 

Celkem bylo realizováno 13 lekcí. Každý frekventant studia se navíc účastnil jedné 

individuální supervize v rozsahu 90 minut. Uskutečnil se dvoudenní studijní výjezd 

na téma Práce s třídním kolektivem.

Celkem bylo realizováno přes 130 hodin výuky.



V prosinci 2019 se uskutečnily závěrečné zkoušky studia. Závěrečné zkoušky 

se skládaly z obhajoby závěrečné písemné práce a ústní zkoušky. Ve zkušební 

komisi zasedli: Mgr. Ivana Smětalová, MBA, Mgr. Martina Shaw a Doc. Mgr. Roman 

Gabrhelík, Ph.D. Závěrečné zkoušky úspěšně složilo všech 16 pedagogů 

a obdrželi osvědčení o absolvování studia.



primární
preven  e



Popis programu:
Primární prevence KAPPA-HELP nabízí školám v celé České republice, 
především v rámci Olomouckého kraje, program specifické primární prevence, 
který je zaměřený na předcházení problémům spojených s návykovými látkami 
(včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování. Prožitkové 
preventivní programy jsou akreditovány (číslo akreditace MSMT – 39231/2013) 
a certifikovány (MŠMT – 44/14/1/CE, platnost do 8.1.2020 s prodloužením 
platnosti do doby znovuobnovení procesu certifikací).

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Mgr. Anežka Škeříková, Mgr. Jakub Vávra, Mgr. Miroslava Jirásková, Mgr. Tomáš 
Lakota, Mgr. Veronika Kalášková, Mgr. Vojtěch Klusoň, Bc. Eliška Pavůčková, 
Bc. Klára Mrázková, Bc. Magdaléna Šochmanová, Bc. Ondřej Filipi, Martin Olšan, 
Natálie Pavelková, Renata Bašová, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová

Programy, lekce a workshopy primární prevence:

Pexeso (prevence návykových látek)   1. - 2. třída ZŠ

Doprava a zvládání rizik    2. – 6. třída ZŠ

Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás   3. – 6. třída ZŠ

Dobré vztahy, cesta k přátelství   1. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Drogy (příběhy závislých, návykové látky, 

závislosti, její podoby)    4. třída ZŠ – 1. ročník SŠ

Co děláme, když jsme v úzkých   3. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

Komunikace     5. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Žijí tady s námi     4. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Bezpečí v moderním světě techniky  4. – 7. třída ZŠ

Chceme dobře vypadat    7. – 8. třída ZŠ

Sexuální rizikové chování   7. třída ZŠ – 1. ročník SŠ

Od 10 k 5 a od 5 k 10    8. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

Doplňkové programy:
Besedy s terénním pracovníkem, adaptační kurzy, teambuildingové aktivity,
interaktivní exkurze v KC a NZDM, workshopy na míru pro střední školy a učiliště, 
workshopy a kurzy pro pedagogy



Cílová skupina:
Žáci základních a středních škol, rodiče, pedagogové a další odborníci na 
školách.

Statistika programu v roce 2019:

celkový počet
osob zapojených

do aktivit 
programu 2345

počet poradenských
konzultací/dotazů

3908

počet realizovaných
lekcí 118 

Program v roce 2019:
Hlavní náplní programu za rok 2019 byly realizace lekcí primární prevence 
na školách. V tomto roce byl největší zájem o lekce zaměřené na zvládání 
stresových, náročných a krizových situací a také lekce zaměřená na podporu 
dobrých vztahů v třídním kolektivu. Nemalou část práce tvořily také adaptační 
programy a v průběhu školního roku navazující lekce na tyto adaptační kurzy. Tým 
lektorů byl rozšířen o nové kolegy, ke konci roku tvořilo tým 13 lektorů. V roce 2019 
se podařilo rozšířit síť spolupracujících škol a zájem o programy primární prevence 
stále roste.



centrum pom  ci
a bezpečí



Centrum pomoci a bezpečí

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

Vedoucí programu
Mgr. Ivana Smětalová, MBA

+420 773 821 001
office@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Mgr. Ivana Smětalová, MBA, vedoucí programu, psycholožka/psychoterapeutka,
Bc. Kateřina Mozrová, MBA, Petra Kadlecová, DiS., sociální pracovnice, 
Mgr. Jitka Precektorová, právnička, Bc. Jan Hliněný, MSc., psycholog, 
Mgr. Kristína Lamačová, psycholožka

Cílová skupina dle registru:
- oběti domácího násilí
- oběti obchodu s lidmi
- oběti trestné činnosti

Cílová skupina je vzhledem k charakteru služby omezena věkem. Služba je 
poskytována od 18 let věku jedince. Horní věková hranice není omezena.

Centrum nabízí klientům psychologické, právní 
a sociální poradenství a terapii.

Cíle programu:

Hlavním cílem sociální služby je individuální přístup ke klientovi, motivace k řešení 

nepříznivé sociální situace, vedení k samostatnosti.

Cíle:

- posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami

- stabilizace psychického stavu

- stabilizace sociální a právní situace

- život bez násilí

Počet podpořených osob:

celkově využilo služby 60 klientů,
45 žen a 15 mužů

celkově proběhlo 2492 intervencí,
z toho 2255 terapeuticko-psychologických,

130 sociálních a 107 právních



Akce, kterých se program účastnil: 
24. 4. 2019 účast na Světovém dni sociální práce, který probíhal v prostorách                  
Magistráru města Přerov

8.6. 2019 účast na celodenní akci pro děti s názvem „Bezpečně na prázdniny“
 
26.6.2019 účast na akci proti drogám v Kojetíně s názvem „Běh proti drogám“

9.10.2019 účast na veřejné akci s názvem Den duševního zdraví v OC Galerii 
Přerov



centrum pom  ci
pro rodiny



Centrum pomoci pro rodiny

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

Vedoucí programu
Mgr. Ivana Smětalová, MBA

+420 773 821 001
office@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2019:
Mgr. Ivana Smětalová, MBA, vedoucí programu, psycholožka/psychoterapeutka,
Bc. Kateřina Mozrová, MBA, Petra Kadlecová, DiS., sociální pracovnice, 
Mgr. Jitka Precektorová, právnička, Bc. Jan Hliněný, MSc., psycholog, 
Mgr. Kristína Lamačová, psycholožka

Cílová skupina:
- rodiny v péči OSPOD Přerov
- rodiny v péči OSPOD Lipník nad Bečvou

Cíle programu:

Hlavním cílem je ochrana a naplnění práv dětí.

Počet podpořených osob:

Akce, kterých se program účastnil: 
24. 4. 2019 účast na Světovém dni sociální práce, který probíhal v prostorách                  
Magistráru města Přerov

8.6. 2019 účast na celodenní akci pro děti s názvem „Bezpečně na prázdniny“
 
26.6.2019 účast na akci proti drogám v Kojetíně s názvem „Běh proti drogám“

9.10.2019 účast na veřejné akci s názvem Den duševního zdraví v OC Galerii 
Přerov

celkově využilo programu 38 rodin 
a bylo podpořeno 131 osob.

celkově proběhlo 596
psychologických/terapeutických

intervencí

378 intervencí sociálních, právních,
finančních a dluhových poradenství

100krát byla poskytnuta
potravinová pomoc klientům



financování v roce 2019 

Dlouhodobý hmotný majetek

Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek

Jiná aktiva celkem

Výsledek hospodaření celkem

Krátkodobé závazky celkem

Jiná pasiva celkem

Rozvaha v tis. Kč. k 1. 1. 2019 k 31. 12. 2019

Aktiva celkem

Pasiva celkem

581 455

581 455

345 0

127 189

38 194

71 72

-410 -1126

941 1462

50 45

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Prodaný majetek

Tržby z prodeje služeb

Provozní dotace a dary

Tržby z prodeje majetku

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu

Náklady celkem

Výnosy celkem

10193

9476

1654

8144

50

345

349

8761

245

v tis. Kč.

121Ostatní výnosy



Celoroční činnost sociálních služeb a projektů KAPPA-HELP, z.s. 
je realizována díky finanční podpoře:

PŘEROV

KOJETÍN



KAPPA-HELP, z. s. 

název organizace

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

úřední adresa

kancelář

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

Mgr. Ivana Smětalová, MBA.
 Bc. Kateřina Mozrová, DiS.

PhDr. Blanka Rektorová

správní rada

Mgr. Ivana Smětalová, MBA. - ředitelka organizace
 Bc. Kateřina Mozrová, DiS. - ekonomická manažerka

statutární zástupci

Jana Elen Látalová

revizor spolku

spolek

organizační forma

66743192

IČ

3210800309/0800

číslo účtu

office@kappa-help.cz www.kappa-help.cz 773 821 001




