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PŘEDSTAVENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ
STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.
Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 8.2.2008 v oddílu
O, vložka 347.
Zakladateli společnosti jsou:
Ing. Michal Špaček, místopředseda správní rady Nadace Jana Pivečky
Ing Jaroslav Končický, starosta města Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně
Sídlem společnosti je Slavičín, Horní náměstí 111.
Účel obecně prospěšné společnosti
Účelem zřízení a činnosti společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb zaměřených na provozování
Vzdělávacího střediska při Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně (dále „NJP“) a poskytování služeb zaměřených na
pomoc osobám v přechodné tíživé sociální situaci a osobám opouštějícím dětské domovy.

Provozování Vzdělávacího střediska NJP, přičemž provozováním se rozumí zejména:

-

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
organizace vzdělávacích akcí
lektorská činnost
organizace workshopů, seminářů a odborných setkání
poskytování služeb podporující rozvoj neziskového sektoru
poskytování služeb podporující komunitní rozvoj
organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
poskytování asistence, poradenství a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným osobám
organizace výměnných pobytů mezi českými a zahraničními studenty
organizace mezinárodních jazykových táborů
vydávání studentského časopisu

Zřízení a provozování „Domu na půli cesty“, určeného pro osoby opouštějící dětské domovy a pro osoby v
tíživé sociální situaci , přičemž provozováním se rozumí zejména:
- poskytování dočasného ubytování mladým lidem z dětských domovů po opuštění domova
- poskytování dočasného krátkodobého ubytování osobám v přechodné tíživé sociální situaci
- poskytování asistence, poradenství a služeb klientům domu na půli cesty

-

organizace vzdělávacích seminářů pro mládež připravující se na opuštění dětského domova,
zaměřených na jejich adaptaci

Doplňková činnost :
Pronájem a půjčování věcí movitých
Kopírovací práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Realitní činnost
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě
Reklamní činnost a marketing
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Tlumočnické a překladatelské služby
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Lidé v obecně prospěšné společnosti
Správní rada obecně prospěšné společnosti
Ing. Marie Šmotková, předsedkyně správní rady, středoškolský pedagog, Slavičín
PhDr. Ladislav Slámečka, středoškolský pedagog, člen správní rady, Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, ředitel gymnázia, člen správní rady, Štítná nad Vláří
Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti
Ing. Tomáš Dulík, předseda dozorčí rady, vysokoškolský pedagog, Slavičín
Ing. Diana Tkadlecová, pracovník KÚ Zlínského kraje, člen dozorčí rady, Valašské Klobouky
Pavlína Kolínková, pracovník MěÚ ve Val. Kloboukách, člen dozorčí rady, Francova Lhota
Zaměstnanci o.p.s. k 31.12.2009:
Pracovníci NZDM KamPak?
Mgr. Božena Filáková, vedoucí NZDM, sociální pracovník, ředitelka o.p.s.
Mgr. Lenka Tomečková, sociální pracovník
Mgr. Barbora Malaníková, sociální pracovník do 31.8.2009
Mgr. et Bc. Petr Droščák, sociální pracovník od 1.10.2009
Kristýna Dvořáková, sociální a pedagogický pracovník
Lektoři jazykových kurzů
Mgr. Jana Vičanová – kurzy jazyka ruského
Bohuslava Múdra – kurzy jazyka anglického do 30.6.2009
Lenka Lewis – kurzy jazyka anglického od 1.9.2009
Lektoři PC kurzů
Ing. Ondřej Pinďák
Václav Bor
Lektoři dětských kurzů
Ivana Častulíková
Monika Tlusťáková
Ing. Ondřej Pinďák
Veronika Žeravčíková, Dis.
Monika Smolíková
Ester Procházková
Vedení účetnictví:
Marie Jandová, ext.
Právní poradenství:
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka, Mgr. Petra Křenková
Kontaktní údaje:
Adresa:
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Česká republika
Registrace:
Registrace společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 347
IČO: 28269501
Telefon: 577 342 822, 739 095 315
Fax: 577 341 648
E-mail: njp@pivecka.cz
Bankovní učty:
Komerční banka, číslo účtu: 43-1858340297/0100
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ROK 2009 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU PŘI NJP, O.P.S.
ORGANIZAČNÍ ROZVOJ OPS
Správní rada
Rok 2009 byl prvním rokem stabilizace statutárních orgánů společnosti. V tomto roce se naplno rozvinula
činnost společnosti. Správní rada metodicky vedla a řídila činnost o.p.s ve spolupráci s výkonnou ředitelkou
o.p.s. Nejdůležitějším úkolem od počátku roku 2009 bylo připravit otevření nízkopahového zařízení pro děti a
mládež od 15 do 26 let KamPak?. Správní rada zasedla v roce 2009 třikrát.
Finanční zajištění o.p.s
V plnění strategie získávání finančních prostředků jsme se orientovali na:
přípravu vhodných projektů na získání prostředků z fondů Evropské unie, zejména na poli rozvoje
vzdělávacích aktivit
- přípravu vhodných projektů ze zdrojů v ČR - nadace,
- přípravu pořádání benefičních akcí – zejména na podporu nízkoprahového zařízení
- orientace na získání dárců - partnerů pro projekty
- vlastní činnost - získávání finančních prostředků na obecně prospěšné projekty doplňkovou činností

-

Vnější vztahy o.p.s.
V oblasti vztahů s veřejností a školami - o.p.s spolupracuje se středními školami v regionu Slavičínska a
Valašskokloboucka a zejména se uskutečňuje tradičně úzká spolupráce s Gymnáziem Jana Pivečky, jehož
studenti pravidelně pomáhají zajišťovat realizaci projektů o.p.s. Do projektů se snažíme zapojovat i
dobrovolníky za řad studentů i veřejnosti.
V oblasti vztahů s orgány veřejné správy je pro nás klíčovou spolupráce s vedením Města Slavičín a Krajským
úřadem ve Zlíně.
V oblasti vztahů s potencionálními dárci se orientujeme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou
spolupráci. Naše úsilí směřuje nejenom k oslovování dárců, ale k udržení jejich důvěry a ochoty nám pomáhat.
V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových
místních partnerství, která povedou ke zkvalitnění práce neziskového sektoru a k vytváření zdravé občanské
společnosti v regionu.
V oblasti sociální práce se zaměřujeme na spolupráci s ostatními členy pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje,
jimiž jsou pracovníci ostatních nízkoprahových zařízení v kraji
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PROGRAMOVÁ OBLAST
Projekty realizované v roce 2009
Rok 2009 byl rokem dynamického rozvoje společnosti v programové oblasti. Paralelně se snahou rozvíjet
vzdělávací aktivity pro dospělé i pro děti, které jsme realizovali po celý rok, jsme rozvíjeli i sociální práci
prostřednictvím zřízení a provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let. Zařízení
získalo registraci podle zákona 108/2006 Sb. a pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Pro provoz
zařízení bylo třeba upravit prostory domu č. 96, což se podařilo zejména díky spolupráci s majitelku objektu
Petrou Blumenberg.
Vzdělávání sociálně či zdravotně znevýhodněných osob
Těmto – ale i dalším skupinám obyvatel poskytuje o.p.s. širokou
nabídku vzdělávacích kurzů, které mohou bezplatně nebo za
symbolické kurzovné navštěvovat. Kurzy jsou tematicky zaměřeny na
různé oblasti vzdělávací nebo zájmové a rozvíjí tak osobnost člověka
nejen po stránce kognitivní, ale také psychomotorické a afektivní.
Středisko realizuje například kurzy zaměřené na získání znalostí,
zručností a dovedností v oblasti obsluhy PC (Kurz Základy práce s PC,
kurzy WORD a EXCEL pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé,
Tvorba prezentací v Power Pointu, kurz Základy daňové evidence, kurz
Základy grafické práce s programem Corel, Tvorba webových stránek
apod., dále jsou to kurzy zaměřené na získání a prohloubení jazykových schopností – Jazyk anglický, Jazyk
německý a Jazyk ruský pro začátečníky a pro mírně pokročilé a kurzy zaměřené na zvládnutí dalších dovedností
jako Kurz první pomoci, Kurz domácí ošetřovatelské péče. Ze zájmových a řemeslných kurzů je to Kurz
keramiky, Kurz paličkování nebo výtvarně zaměřený kurz Dílna inspirace. V létě roku 2009 jsme realizovali také
velmi úspěšné letní programy pro děti: Indiánské léto, zaměřené na výtvarnou činnost, Malá škola anglické
konverzace,zaměřená na schopnost dětí používat cizí jazyk a Každý den jinak – zážitkový kurz pro děti.

Projekt Atd...pro mládež z dětských domovů
O.p.s se ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky podílela na
přípravě semináře ATD..., jehož smyslem je co nejlépe
připravit mládež z dětských domovů ve věku 17-20 let na
vstup do samostatného života. V září 2009 se uskutečnil
dvoudenní seminář zaměřený na pomoc mladým lidem
z DD v Domě na půli cesty v Pohořelicích a v kempu v
Pasohlávkách na Brněnsku. Pod vedením odborníků trénují
mladí lidé chování v různých situacích, kterým budou muset
čelit po odchodu z DD. V roce 2008 se projektu zúčastnilo
cca 50 mladých lidí z DD.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let KamPak?
Cílem zařízení je minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících mladých lidí a mladých
dospělých od 15 do 26 let, ohrožených sociálně patologickými jevy umožnit jim lépe se orientovat v jejich
sociálním prostředí a řešit jejich problémy, pomáhat mládeži v obtížných životních situacích, a v situacích
ohrožení sociálním vyloučením.
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Nízkoprahové zařízení KamPak?, poskytuje následující typy aktivit:
Sociální služby podle § 62 Zákona č. 108/2006 Sb.
Služby jsou poskytovány všem jedincům z cílové skupiny dle jejich specifik, s důrazem na vlastní individualitu
jedince – a to bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální
orientaci či pohlaví. Přístup do nízkoprahového zařízení není pro uživatele služby omezen financemi.
Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostorách zařízení, tak ve volbě vykonávaných činností.
Principy poskytování služby:
Principy služby jsou nezávislost, diskrétnost, bezplatnost, nestrannost a dostupnost. Specifickým principem
služby je nízkoprahovost a anonymita, což znamená, že poskytovatel služby při kontaktu s uživatelem služby
nevyžaduje žádná osobní data a zároveň usiluje o maximální snižování sociálních, psychologických i dalších
bariér, které by uživatelům bránily službu vyhledat.
Využívané metody práce: poradenství, individuální a skupinová práce, rozhovor, pozorování, techniky aktivního
naslouchání, volnočasové aktivity, interaktivní besedy, zážitková pedagogika. Nabídkou aktivní spolupráce na
tvorbě programů klubu získávají jejich účastníci možnost přijmout zodpovědnost za přípravu vlastní akce
neautoritativním způsobem. Klub nabízí prostor k prezentaci osobní tvorby/činnosti před publikem a umožňuje
tak získání často prvotních zkušeností v tomto směru.
Forma poskytování služeb
Služby nízkoprahového zařízení jsou poskytovány ambulantně v rozsahu 18 hodin týdně pro přímý kontakt
s uživateli.
Provozní doba pro přímý kontakt s uživateli NZDM
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

od 15:00 do 20:00 hodin
od 14:00 do 20:00 hodin

PÁTEK

od 14:00 do 21:00 hodin

Cílová skupina
Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení KamPak?, tvoří mladí lidé ve věku od 15 do 26 let z regionu
Slavičínska a okolí, kteří zažívají nepříznivé a konfliktní sociální situace (např. experimentování s návykovými
látkami, drobná kriminalita, přestupková činnost), obtížné životní události (vztahové a komunikační problémy v
rodině, finanční tíseň) nebo mají omezující životní podmínky (nevyhovující rodinné prostředí, nedostačující
zázemí a prostor pro soukromí v rodině, neschopnost adaptace nebo navázání vztahů).
Spolupráce s institucemi
 Město Slavičín
 MÚ Luhačovice
 MÚ Valašské Klobouky
 Školy v regionu – ZŠ, SŠ, Speciální škola
 Policie ČR
Personální obsazení
Mgr. Božena Filáková - sociální pracovník - vedoucí NZDM, sociální pracovník, VŠ vzdělání v oboru sociální
pedagogika, úvazek 0,25 (10 hodin týdně přímé práce s uživateli).
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Kristýna Dvořáková - pedagogický pracovník - studující VŠ v oboru Učitelství sociálních a zdravotních
předmětů pro střední školy (UP Olomouc, 5. ročník, magisterský studijní program, prezenční forma studia),
úvazek 0,5 (13 hodin přímé práce s uživateli týdně).
Mgr. Lenka Tomečková - sociální pracovník - VŠ vzdělání v oboru sociální pedagogika, úvazek 0,125 (5 hodin
přímé práce s uživateli týdně podle potřeby.
Mgr. Barbora Malaníková - sociální pracovník - VŠ vzdělání v oboru sociální pedagogika, úvazek 0,125 (5 hodin
přímé práce s uživateli týdně) – od 1. 4. 2009 do 31. 8.2009
Mgr. et. Bc. Petr Droščák - sociální pracovník - VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika, úvazek 0,125 (5 hodin
přímé práce s uživateli týdně) od 1. 9. 2009.

Prostory NZDM KamPak?
Nízkoprahové zařízení KamPak?, je umístěno
v pronajatých prostorách Vzdělávacího, sociálního a
kulturního střediska při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.
v budově č.p. 96, a v budově č.p. 111, Horní náměstí
ve Slavičíně.
Pro aktivity NZDM jsou k dispozici smluvně zajištěné
prostory budovy č.p. 96 – klubová místnost a nealko
bar, relaxační místnost, herna a výtvarný ateliér,
kancelář NZDM, sloužící také jako místnost pro
individuální kontakt s uživatelem, v prostorách
budovy č.p. 111 PC učebna a zahrada (vše včetně
sociálního zařízení) . U obou budov jsou k dispozici
přilehlé pozemky, které jsou v případě příznivého
počasí využitelné k realizaci aktivit nízkoprahového
zařízení, stejně tak jako Pivečkův lesopark, který je ve vlastnictví Nadace Jana Pivečky.

Klubová místnost je stejně jako ostatní prostory NZDM KamPak? upravena ve stylu graffiti, jejichž autory jsou
studenti SOŠ Luhačovice. Klub je vybavený sedacím nábytkem, satelitní televizí, ale i stoly a židlemi. K dispozici
je též nealko bar.
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Herna je vybavena oblíbeným stolním fotbalem a celou
řadou stolních her. Patří v KamPaku? k nejoblíbeněnším a
nejvyužívanějším prostorám.

Výtvarný ateliér je vybavený hrnčířskými kruhy,
vypalovací pecí, malířskými stojany a potřebami i
materiálem pro výtvarnou tvorbu. Uživatelé jej
mohou využívat individuálně nebo od vedením
pracovníka.
„Rest room“ slouží na „pokec“ i odpočinek

Graffiti styl je atraktivním prostředím pro cílovou
skupinu
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Odborná a metodická činnost, další vzdělávání pracovníků
Pracovníci NZDM KamPak?, vykonávají svoji činnost v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Předpokladem k tomu je znalost této normy a dalších právních předpisů, upravujících podmínky
činnosti zařízení.
Zařízení pracuje podle standardů kvality sociálních služeb. Při zpracování metodik práce spolupracuje s Mgr.
Dagmar Pitnerovou, Ph.D. z Palackého univerzity v Olomouci, která zařízení poskytuje metodickou pomoc a
supervizi.
Zařízení má písemně zpracovaný provozní a sanitační řád a vnitřní metodické pokyny.
V rámci zvyšování odbornosti se pracovníci v roce 2009 zúčastnili:
 školení a seminářů MPSV zaměřených na zavádění elektronických žádostí a výkazů OK Systém
 školení zaměřená na zavádění měřitelných ukazatelů v sociálních službách - benchmarking
 setkávání pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje, kde dochází k výměně zkušeností pracovníků
jednotlivých NZDM

Propagace
Zařízení má vlastní webové stránky www.kampak-slavicin.cz, na kterých se mohou uživatelé a
potencionální uživatelé dovědět o zařízení, jeho aktuální nabídce, provozní době a podobně.
V průběhu roku 2009 jsme realizovali několik propagačních aktivit
 duben 2009 den otevřených dveří – představení cíle a účelu NZDM
 duben – prosinec – distribuce letáků na místech, kde se vyskytuje cílová skupina
 duben – prosinec – ve spolupráci se školami návštěvy mládeže z cílové skupiny, přímo v zařízení
 září 2009 Koncert pro OPEN KamPak? – propagační rockový koncert na náměstí ve Slavičíně v rámci
celostátní akce „Týden nízkoprahových klubů“ – akce se zúčastnilo cca 500 návštěvníků
V regionálním i krajském tisku byly v průběhu roku uveřejněny základní informace i články k nově vzniklé
službě a o nabídce NZDM od 15 do 26 let KamPak? Slavičín.

Přímá práce s uživateli v roce 2009
Zařízení bylo otevřeno 1. 4. 2009. Zaměření na cílovou skupinu 15 – 26 let znamenalo především vytvořit
v první fázi atraktivní nabídku volnočasových aktivit, které byly prostředkem k navázání kontaktu s cílovou
skupinou. Paralelním krokem bylo aktivní vyhledávání mladých lidí, kteří svým způsobem života nebo
narušeným či chybějícím sociálním zázemím patří do cílové skupiny ohrožených sociální patologií a jejich
pozvání do zařízení a informování o tom, jaké služby zařízení nabízí. Důležitým úkolem sociálních a
pedagogických pracovníků bylo získat postupně důvěru uživatelů, aby mohla být naplno rozvinuta i sociální
práce s nimi. Toto se velmi dobře začalo dařit po cca 6 měsících provozu, kdy se ustálila skupina asi 30
pravidelných uživatelů, s kterými byly uzavřeny dohody písemné nebo ústní dohody a byly stanoveny jejich
individuální cíle.
Pro evidenci uživatelů, jsme zabezpečili software IS PEPA, do kterého se provádí denní záznamy. Zároveň máme
vytvořený vnitřní informační systém pro vzájemné informování pracovníků o průběhu směn a předávání
důležitých informací o uživatelích.
Tým pracovníků je víceméně stálý, došlo pouze k jedné změně na postu sociálního pracovníka. Tým tvoří 3 VŠ
vzdělaní sociální a speciální pedagogové v magisterském stupni a jeden pedagogický a administrativní pracovník
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– studující VŠ v magisterském stupni (5. ročník). Týmu se podařilo navázat velmi dobré vztahy s uživateli, což je
předpokladem k tomu, aby pracovníci mohli na cílovou skupinu působit a vést její příslušníky k žádoucím
změnám .
Pokud jde o uživatele, jak ukazuje následující graf, většinu tvořili chlapci. Na konci roku 2009 bylo v evidenci 30
chlapců a 18 děvčat.

Složení uživatelů NZDM Kam/ak? podle pohlaví

38%

62%

chlapci

děvčata

Pokud bychom se chtěli zaměřit na věkové složení uživatelů NZDM, bylo následující:
Složení uživatelů NZDM podle věku
24

25

počet uživatelů

20
15
9
10
4

5

4
2

5
0

15 let

15-18 let

18 a starší

věk

Chlapci

Děvčata

Z grafu vyplývá, že zařízení navštěvovali 4 chlapci a 4 děvčata na dolní hranici cílové skupiny – tedy ti, kteří byli
rozmezím 2 měsíců těsně pod nebo těsně nad touto hranicí. Největší skupinu uživatelů tvořili chlapci ve věku 15
– 18 let, kterých bylo 24, děvčat v tomto věku bylo 9. Skupina osmnáctiletých a starších bylo celkově 7, z toho 2
chlapci a 5 děvčat. Mezi uživateli byli 4 příslušníci romského etnika.

11

Zaznamenali jsme celkem 648 kontaktů a 498 intervencí. Intervence byly zaměřeny na různé typy
problémů, které se týkaly jak chybějícího rodinného zázemí, tak narušených vztahů v rodině a ve škole, školní
neúspěch, zneužívání návykových látek (zejména alkohol a THC, přes 80% uživatelů pravidelně kouří), řešení
školních neúspěchů, řešení partnerských vztahů, trestnou činnost a přestupky, sexualitu. Pracovníci v rámci své
práce s uživateli také korigovali náznaky rasistických tendencí zejména v počátečních měsících po
prvokontaktech mladých Romů v zařízení. Pokud jde o iniciaci prvních návštěv, nejčastějším důvodem pro
prvokontakt byla zkušenost kamarádů, kteří doporučili zařízení dalším. Zhruba čtvrtina zařízení vyhledala na
základě propagačních materiálů nízkoprahového zařízení - webových stránek, letáků a propagačních akcí.
Důvod prvokontaktu uživatele a zařízení

25%

75%

doporučení kamaráda

vlastní propagace NZDM

Poskytnuté sociální služby v roce 2009
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
NZDM poskytuje přiměřené mimoškolní vzdělávání
– dostupné PC, internet, informační servis, knihovna, pravidelná možnost číst předplacené tiskoviny, společné
besedy na určitá témata, cílená příprava na různé typy zkoušek.
Doučování individuální i skupinovou formou - zajištění klidného prostředí pro
školní přípravu mladým lidem, kteří pochází ze sociálně a ekonomicky
znevýhodněných rodin. Doučování probíhá v souladu s principem
nízkoprahovosti. Pracovníci se zaměřují na zjišťování individuálních
vzdělávacích potřeb uživatelů a zabezpečují přiměřeným způsobem potřebné
pomůcky - slovníky, encyklopedie, PC s internetem a tiskárnou apod.
Pomoc při získávání pracovních dovedností a návyků – NZDM poskytuje
pomoc mladým lidem, kteří ukončili přípravu na povolání a mají problém se
zařazením do pracovního procesu - vytváření pozitivního vztahu k práci, nácvik komunikace při pracovních
pohovorech, podpora schopnosti získat a udržet si práci apod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
NZDM vytváří podmínky pro lepší orientaci uživatelů ve vztazích odehrávajících se v jejich sociálním prostředí
a minimalizaci rizik spojených s jejich způsobem života, podporuje úsilí o sociální začlenění a pozitivní změnu v
životním způsobu jednotlivců, kteří se octli v nepříznivé sociální situaci. V rámci této činnosti poskytuje
informace, odbornou pomoc a podporu směřující k předcházení jejich sociálního vyloučení.
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Sociálně terapeutické činnosti
Nízkoprahové zařízení KamPak? , nabízí svým klientům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci individuální
spolupráci při řešení problematického životního momentu (rozvod rodičů, pobyt v diagnostickém ústavu, tresty
za přestupky a trestné činy, rasismus, šikana, domácí násilí), informační servis (zejména na téma sexualita
sociální vztahy, zneužívání návykových látek a zdravotní, sociální a ekonomické důsledky látkových i
nelátkových závislostí), nebo zprostředkování dalších služeb - návazné služby, péče, fyzický doprovod a asistenci
při jednání v těchto institucích.
Poskytování sociálně terapeutických činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Tyto činnosti jsou poskytovány
prostřednictvím:

-

osobního jednání/intervencí v nízkoprahovém zařízení
telefonické konzultace uživatele se sociálním pracovníkem
internetové komunikace - dotaz je možné zaslat na e-mailové adresy sociálních pracovníků, nebo na emailovou adresu organizace

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Nízkoprahové zařízení poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí uživatelů, kteří nedokáží svá práva, oprávněné zájmy a osobní záležitosti hájit a obstarávat
samostatně. Jde o:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
- pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
- podání základních informací o úřadech a institucích
- pomoc s vyhledáváním kontaktů na instituce, které jsou kompetentní k odbornému řešení
individuálních problémů a požadavků klienta
- spolupráce s kurátory, úřady práce a dalšími institucemi
- zprostředkování spolupráce mezi rodinou, zařízením a SPOD
- kontakt s institucemi ve prospěch klienta.
- asistovaný doprovod na úřady či na jednání v zájmu uživatele

NZDM dále nabízí neorganizované, částečně organizované či organizované volnočasové a
sociálně – aktivizační činnosti:
Využití volného času společně s kamarády - možnost využití stolních her, vhodně vybraných v závislosti na
specifických schopnostech a dovednostech cílové skupiny, přístup na PC a internet, nabídka prostoru pro
promítání filmů a dokumentů využitím DVD přehrávače, videa, datového projektoru, zřízení nealko baru –
v nabídce káva, čaj, nealko pití, drobné občerstvení (vše za pořizovací ceny), možnost využití knihovny a
předplacených periodik, vhodně zvolených pro cílovou skupinu. Dalším využitím volného času v NZDM
KamPak?, je možnost zapůjčení společenských her, stolního fotbalu, stolního hokeje a šipek.
NZDM nabízí i jednorázové a nepravidelné aktivity – turnaje ve stolním fotbalu, paintball, turistické výlety,
apod.
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Výtvarný ateliér a umělecká dílna při NZDM KamPak?
– prostory výtvarného ateliéru a umělecké dílny jsou dostupné
každému uživateli NZDM pro pracovně terapeutické aktivity. Cílem
je podpora vlastní umělecké tvorby, seberealizace a zdokonalování
se
ve
výtvarných
činnostech
a
dovednostech.
Ateliér
poskytuje
bezplatné,
kvalitní
zázemí
pro
veškerou
výtvarnou
činnost,
zabezpečuje
prostor a základní výtvarnické potřeby, popřípadě možnost spolupráce
s odborníky v oblasti výtvarného umění a participaci na výtvarných
aktivitách NZDM.

Hudební zkušebna pro začínající mladé hudebníky a hudební skupiny.
Zřízení zkušebny je významným motivačním prvkem pro mladé lidi ohrožené
sociální patologií - nabízí jim možnost dělat smysluplnou a pro ně atraktivní
volnočasovou činnost. Je alternativní nabídkou proti nežádoucímu trávení
volného času na ulici a v restauracích. Poskytuje možnost seberealizace a
sebevyjádření ve vlastní hudební tvorbě, zvyšuje pocit vlastní hodnoty,
podněcuje a podporuje vznik přátelství a sounáležitosti ve společné činnosti.

V roce 2010 vznikne stěna pro legální graffiti.

14

FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. v roce 2009
ROZVAHA
stav k
1.1.2009
0

stav k
31.12.2009
0

186

101

0
0
0

1
16
12

0
2

20
21

184

31

186

101

stav k
1.1.2009
0
0
0

stav k
31.12.2009
179
179
3

0

176

Cizí zdroje
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

0

7

0
0
0

4
2
1

ÚHRN PASIV

0

186

AKTIVA v tisících Kč
Stálá aktiva
Ocenitelná práva
Oprávky k ocenitelným právům
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům věcí
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Materiál na skladě
Zboží na skladě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní přímé daně
Jiné pohledávky
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
ÚHRN AKTIV

PASIVA v ticících Kč
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Účet hospodářského výsledku
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VÝSLEDOVKA
Činnosti
Náklady v tisících Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Prodané cenné papíry a vklady
Poskytnuté příspěvky
Celkem
Výnosy v tisících Kč
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje materiálu
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění

hlavní

85

hospodářská

Celkem

0

85

6

6

48
152
22
1

18

66
152
22
1

309

24

333

2

86
7
2

86
7
4

130

130

132

95

227

-177
0
-177

71
0
71

-106
0
-106

ČINNOST O.P.S. V ROCE 2009 PODPOŘILI:
Blumenberg Petra, Osnabrück, Německo

100.000,-- Kč

Nadace Děti – Kultura - Sport

35.000,-- Kč

Barum Continental s.r.o. Otrokovice

30.000,-- Kč

VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!
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VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO
PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420577342822, Fax: 00420577341648,
c
2010
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