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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
dostává se vám do ruky výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Vzdělávací, sociální a kulturní středisko
při Nadaci Jana Pivečky. Přestože je naše obecně prospěšná společnost stále ještě poměrně mladou organizací,
jsme rádi, že na poli obecně prospěšné činnosti se dostává do povědomí nejenom ve Slavičíně ale i v širším
regionu.
Klíčovou aktivitou naší o.p.s. v roce 2010 bylo bezesporu provozování nízkoprahového zařízení pro mládež od
15 do 26 let KamPak? Slavičín. Název KamPak? je ve spojení s mladými lidmi příznačný. Mladý člověk neustále
hledá cestu v životě nebo přinejmenším směr, kterým by se měl vydat. Často však směr, který si někteří mladí
lidé zvolí, není pro jejich budoucnost tím nejšťastnějším a více jim bere, než dává. Cesta, posetá nekvalitními
mezilidskými vztahy, nestabilním rodinným zázemím a nebezpečnými hrátkami s alkoholem a drogami, není
pouhým výmyslem moderní doby. Je třeba připustit, že někteří se v podobných situacích ocitají ne pouze svojí
vinou. Možná měli omezenou možnost volby, nebo si takovou cestu ji zvolili pod vlivem nepřízně osudu nebo
pod tlakem okolností. A to je často případ našich uživatelů. Je třeba ale též připustit, že někteří mladí lidé si
takové cesty volí zcela dobrovolně, často pod mylným dojmem, že to mají pod kontrolou a že se z takové cesty
mohou kdykoliv vrátit a vzít vše zpět. Mnohdy to ale není tak jednoduché. A to je také bohužel často případ
našich uživatelů. A také proto je tady KamPak?. Rok 2010 ukázal, že naše nízkoprahové zařízení si za poměrně
krátkou dobu své existence získalo oblibu i respekt. Od října 2010 v KamPaku realizujeme veřejnou zakázku
v rámci projektu „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, což mimo jiné znamená určitou
stabilizaci a celkové zkvalitnění nabídky zařízení.
Dalším polem pro aktivity naší o.p.s. je vzdělávání. V roce 2010 se nám podařilo získat od MŠMT akreditace na
pět rekvalifikačních programů v oblasti využívání PC, podnikání, účetnictví a daní. Akreditace nám umožňují
rozšířit a zkvalitnit nabídku vzdělávacích aktivit. Tradičně byly v nabídce o.p.s. jazykové kurzy. Pokračovali jsme
též v organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež, zejména letních prázdninových kurzů.
Lze tedy říci, že přestože o.p.s. nemá žádného pracovníka na plný úvazek a úvazek všech pracovníků
dohromady jen lehce přesahuje jeden celkový úvazek, podařilo se v roce 2010 významně tuto NNO posunout
dál v jejím rozvoji. Za to patří všem pracovníkům i externím spolupracovníkům velké poděkování, stejně jako
všem sponzorům, dárcům, příznivcům a přátelům, bez jejichž pomoci by organizace tohoto typu nemohla
existovat. Velmi si vážíme podpory institucí - zejména Města Slavičín a Zlínského kraje. Rádi bychom i nadále
směřovali k dalšímu zkvalitňování našich služeb a rozvíjeli smysluplné obecně prospěšné aktivity
a přispívali tak k tomu, aby náš region byl místem, kde všichni obyvatelé najdou to, co potřebují.

Mgr. Božena Filáková
ředitelka o.p.s.
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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
Ing. Marie Šmotková, předsedkyně správní rady, středoškolský pedagog, Slavičín
PhDr. Ladislav Slámečka, člen správní rady, středoškolský pedagog, Slavičín
Mgr. Josef Maryáš, člen správní rady, ředitel gymnázia, Štítná nad Vláří
Dozorčí rada
Ing. Tomáš Dulík, předseda dozorčí rady, vysokoškolský pedagog, Slavičín
Ing. Diana Tkadlecová, člen dozorčí rady, pracovník KÚ Zlínského kraje, Zlín
Pavlína Kolínková, člen dozorčí rady, pracovník MěÚ ve Val. Kloboukách, Francova Lhota

Zaměstnanci o.p.s. k 31.12.2010
Ředitelka o.p.s.
Mgr. Božena Filáková
Pracovníci NZDM KamPak?
Mgr. Božena Filáková, vedoucí NZDM, sociální pracovník
Mgr. Lenka Tomečková, sociální pracovník
Mgr. et Bc. Petr Droščák, sociální pracovník do 30.6.2010
Kristýna Dvořáková, sociální a pedagogický pracovník
Michal Filák, pedagogický pracovník od 1.10.2010
Miroslava Roková, úklid
Lektoři jazykových kurzů
Mgr. Jana Vičanová – kurzy jazyka ruského
Lenka Lewis – kurzy jazyka anglického
Mgr. Miloslav Kliment – kurzy konverzace v německém jazyce
Lektoři PC kurzů: Ing. Ondřej Pinďák, Václav Bor
Lektoři dětských kurzů: Petra Filáková, Tereza Kociánová
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: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 347
IČO: 28269501
Telefon: 577 342 822, 603 271 904
Fax: 577 341 648
E-mail: njp@pivecka.cz
Bankovní učty:
Komerční banka, číslo účtu: 43-1858340297/0100
Komerční banka, číslo účtu: 43- 5384520277/0100
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ROK 2010 VE VZDĚLÁVACÍM STŘEDISKU PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.
Organizační rozvoj o.p.s.
Rok 2010 byl dalším rokem rozvoje obecně prospěšné společnosti, který směřoval ke stabilizaci. Podařilo se
stabilizovat činnost nízkoprahového zařízení KamPak?, jako momentálně klíčové aktivity o.p.s. a to jak
organizačně tak finančně. Zařízení získalo veřejnou zakázku v rámci projektu „Poskytování služeb sociální
prevence ve Zlínském kraji“. Společnost též získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro
pět rekvalifikačních programů v oblasti dalšího vzdělávání.
V roce 2010 došlo ke schválení novely zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Tato
novela přináší několik změn, které přinesly potřebu aktualizovat zakládací smlouvu a statut v termínu do
30.6.2011. Novela zákona taktéž nově vymezuje roli správní a dozorčí rady a ředitele společnosti. Promítnutí
těchto změn do praktické činnosti o.p.s bylo potřeba řešit již koncem roku 2010.

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
sociálních a vzdělávacích aktivit – podpora sociálních služeb z ESF apod.
- přípravu vhodných projektů ze zdrojů v ČR – grantové programy nadací a nadačních fondů – spolupráce
s Nadací Jana Pivečky, grantové programy Nadace Děti-kultura-sport v sociální oblasti, veřejná zakázka
Zlínského kraje v oblasti sociální prevence ve Zlínském kraji apod.
- přípravu pořádání benefičních akcí – zejména na podporu nízkoprahového zařízení – podíl na organizaci
Turné pro nízkoprahy – celostátní akce pořádaná Nadací Vodafone a Českou asociací streetwork, která
přinesla NZDM finanční prostředky na vytvoření nových propagačních materiálů
- orientace na získání dárců – budování důvěry mezi společností a potencionálními dárci, které by mělo
směřovat k dlouhodobé spolupráci
- 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 z řad studentů i veřejnosti.
V oblasti vztahů s orgány veřejné správy je pro nás klíčovou spolupráce s vedením Města Slavičín a s Krajským
úřadem ve Zlíně. Tyto instituce naše zařízení v roce 2010 podpořily nejenom morálně ale i finančně.
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. Významná je úzká spolupráce zejména s Nadací Jana Pivečky, ale i s dalšími NNO.
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 2010
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let
NZDM je registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006. 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.
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.
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

od 15:00 do 20:00 hodin

ČTVRTEK

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.
NZDM spolupracovalo v roce 2010 zejména s institucemi:
 Město Slavičín
 Zlínský kraj
 MÚ Luhačovice
 MÚ Valašské Klobouky
 Školy v regionu – ZŠ, SŠ, Speciální škola
 Policie ČR
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Prostory NZDM KamPak?

Nízkoprahové zařízení KamPak?, je umístěno na adrese Horní náměstí
č. 96 ve Slavičíně.
Pro aktivity NZDM jsou k dispozici smluvně zajištěné prostory
– klubová místnost a nealko bar, učebna, relaxační místnost, herna
a výtvarný ateliér. Všechny prostory NZDM kromě učebny a výtvarné
dílny jsou ve stylu graffiti.

Uživatelé mohou využívat také přilehlý pozemek, na kterém byla v roce
2010 díky nadačnímu příspěvku
Nadace
Děti-Kultura-Sport
Uherské Hradiště a finančnímu
příspěvku
Města
Slavičín
vybudována legální graffiti
stěna a altán s venkovním
krbem. Tento prostor slouží
k realizaci venkovních aktivit
a to jak sportovních tak
kulturních nebo jenom k relaxaci a „pokecu“.

Vnitřní prostory, které zařízení využívá, byly v roce 2010 díky spolupráci s Nadací Jana Pivečky a projektu
KamPak? No přece k nám!, (realizovaného v rámci projektových fischí MAS Luhačovské Zálesí a z velké části
podpořeného z prostředků EU, konkrétně z SZIF), upraveny a celkově vylepšeny. Byla vyměněna okna,
vybudováno topení a vznikla nová učebna, která slouží ke školní přípravě, k práci na PC apod.
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.

Herna je vybavena oblíbeným stolním fotbalem, stolem na ping-pong a celou
řadou stolních her, které mohu uživatelé využívat též v jiných prostorách
zařízení.

Výtvarná dílna je vybavena hrnčířskými kruhy, vypalovací pecí, malířskými
stojany a potřebami i materiálem pro výtvarnou tvorbu. Uživatelé jej mohou
využívat individuálně nebo od vedením pracovníka. Uskutečňují se zde
různé tématické „dílny“.
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Rest room“ slouží jako kontaktní
místnost, ale je využívána třeba
jenom na „pokec“ či odpočinek.

Učebna je klidovým prostorem
ke školní přípravě, vypracování
domácích úkolů, doučování
i k práci na PC.

Hudební zkušebna se stala po
otevření v dubnu 2010 jedním
z neoblíbenějších prostorů NZDM.

Odborná a metodická činnost, další vzdělávání pracovníků
Zařízení pracuje podle standardů kvality sociálních služeb. Při zpracování metodik práce spolupracuje
s Mgr. Dagmar Pitnerovou, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zařízení poskytuje metodickou
pomoc a supervizi. Pro přímou práci s uživateli využíváme vlastní vytvořené a metodicky zpracované
dokumenty, které na sebe navazují – in come dotazník (ICD), osobní profil uživatele (OPU), smlouva
o poskytování sociálních služeb, individuální plán (IP), revize IP, záznamy o intervencích apod. Zařízení má též
zpracovanou metodiku pro předávání informací a týmové konzultace, písemně zpracovaný provozní a sanitační
řád a vnitřní metodické pokyny.
V rámci zvyšování odbornosti se pracovníci NZDM KamPak? v roce 2010 zúčastnili:
 Školení, zaměřeného na zavádění měřitelných ukazatelů v sociálních službách – benchmarking – Zlín
– KÚ (Filáková, Dvořáková)
 Akreditovaného školení na téma „Tvorba individuálních plánů! – Praha, ČAS (Dvořáková)
 setkávání pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje, kde dochází k výměně zkušeností pracovníků
jednotlivých NZDM (Filáková, Dvořáková)

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 apod.
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V roce 2010 jsme realizovali propagační aktivity:
 leden 2010 – natočen a opakovaně odvysílán hodinový pořad o NZDM KamPak? V Rádiu Valaška
 leden – prosinec – pravidelná distribuce letáků na místech, kde se vyskytuje cílová skupina
 leden – prosinec – ve spolupráci se školami - návštěvy mládeže z cílové skupiny přímo v zařízení
 duben 2010 – den otevřených dveří k 1. výročí vzniku zařízení, spojený se zahájením provozu hudební
zkušebny
 listopad 2010 – účast na organizaci a propagace zařízení na společné akci Pracovní skupiny
nízkoprahových zařízení Zlínského kraje „Koncert pro nízkoprahy“ ve Zlíně
 prosinec 2010 - Den otevřených dveří v rámci Rozsvěcování vánočního stromu ve Slavičíně spojený se
společným pečením perníků „Legal perník“ a vaření nealko punče.
V roce 2010 vyšlo několik článků v regionálním tisku o nabídce NZDM od 15 do 26 let KamPak? Slavičín.

Přímá práce s uživateli v roce 2010
Rok 2010 byl, pokud se týká přímé práce s uživateli, rokem stabilizace a upevňování důvěry mezi týmem
pracovníků a uživateli. Vzhledem k omezeným provozním financím do září 2010 byla kapacita zařízení
v provozních dnech 12 uživatelů současně přítomných v zařízení. Tato kapacita byla téměř vždy naplněna. Od
října vzhledem k realizaci veřejné zakázky Zlínského kraje v rámci projektu „Poskytování služeb sociální
prevence ve Zlínském kraji“, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR, byla kapacita zařízení navýšena
na 15 uživatelů současně přítomných v zařízení.
Pokud jde počty uživatelů, k 31.12.2010 jsme měli 49 uživatelů s platnou smlouvou. V průběhu roku bylo
několik smluv s uživateli ukončeno a to jednak z důvodu stěhování a jednak z důvodu splnění cíle v rámci
individuálního plánování a jiné smlouvy byly uzavřeny.
Pro evidence a záznamy jsme si ve spolupráci se supervizorem metodicky vytvořili v průběhu roku 2010 vlastní
formuláře, jelikož IS PEPA, který jsme využívali v roce 2009, nebyl vyhovující pro vedení záznamů, nezbytných
pro plnění zadání veřejné zakázky. Jako funkční a vyhovující byla nadále využívána vnitřní metodika
a informační systém pro vzájemné informování pracovníků o průběhu směn a předávání důležitých informací
o uživatelích.
V týmu pracovníků pro přímou práci s uživateli došlo pouze k malým obměnám. Odešel jeden sociální pracovník
a nahradil ho nový pracovník pedagogický. Tým pro přímou práci s uživateli tedy tvořili k 31.12.2010 tři sociální
pracovníci a jeden pedagogický pracovník.
Pokud jde o složení uživatelů podle pohlaví, tak na konci roku 2010 jsme měli v evidenci více děvčat než chlapců
- 21 chlapců a 28 děvčat, což je změna oproti závěru roku 2009, kdy bylo v evidenci 30 chlapců a 18 děvčat.
Ačkoliv počet uživatelů byl téměř stejný (48 na konci roku 2009 a 49 na konci roku 2010), došlo k přeskupení
struktury uživatelů. Jak už bylo na jiném místě této zprávy uvedeno, bylo to způsobeno odstěhováním romské
rodiny z našeho města, ukončením smluv s uživateli, u kterých byly splněny individuální cíle a uzavřením smluv
s novými uživateli v průběhu roku 2010.
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Věková struktura uživatelů byla k 31.12.2010 následující:

Z grafu vyplývá, že k 31.12. jsme měli v evidenci 8 patnáctiletých uživatelů, 19 uživatelů ve věku 15 – 18 let a 22
uživatelů nad 18 let.

Zaznamenali jsme celkem 1329 kontaktů a 582 intervencí. Intervence byly zaměřeny na různé typy
problémů, které se týkaly nefunkčního rodinného zázemí, narušených vztahů v rodině, ve škole nebo ve
vrstevnické skupině, školního neúspěchu, zneužívání návykových látek (zejména alkohol a THC, přes 95%
uživatelů pravidelně kouří), partnerských vztahů, přestupků a trestných činů, sexuality, volného času apod.
Pokud jde o iniciaci prvních návštěv, nejčastějším důvodem pro prvokontakt byla zkušenost kamarádů, kteří
doporučili zařízení dalším. Menší část budoucích uživatelů vyhledala zařízení na základě propagačních materiálů
nízkoprahového zařízení - webových stránek, letáků a propagačních akcí.

Poskytnuté sociální služby v roce 2010
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
NZDM KamPak vytvářelo podmínky pro přiměřené vzdělávání – v zařízení jsou dostupné PC s připojením na
internet, informační servis, knihovna, poskytovali jsme individuální
i skupinovou přípravu na různé typy zkoušek. V případě potřeby bylo
v opodstatněných případech nabízeno doučování. Vytvořením učebny
bylo zabezpečeno vhodné prostředí pro školní přípravu uživatelů, kteří
nemají optimální podmínky doma. V zařízení jsou k dispozici též učebnice,
slovníky, encyklopedie, PC s internetem a tiskárnou apod.

Pomoc při získávání pracovních dovedností a návyků – v NZDM byly
realizovány různé typy dílen – například pečení perníků (Legální perník) na
Mikuláše, Batika, Keramická dílna apod. Pracovníci také poskytovali pomoc
a poradenství mladým lidem, kteří ukončili přípravu na povolání a měli
problém s hledáním práce. V rámci informačního servisu a poradenství
pracovníci usilovali o vytváření pozitivního vztahu uživatelů k práci,
v individuálních případech předávali informace o pracovních pohovorech
a upevňovali schopnost uživatelů získat a udržet si práci apod.
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Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Sociální pracovníci zabezpečovali klubové besedy, ve které pružně reagovali na aktuální potřeby
a problémy uživatelů NZDM. Témata besed byla volena na základě aktuální potřeby - např. na vztahy, pokud
pracovníci zaznamenali problémy ve vztazích, na kouření, pokud pracovníci zjišťovali zvýšený zájem o kouření
apod., nebo se témata volila podle přání uživatelů. Jejich součástí byly psychosociální hry, ve kterých uživatelé
nacvičovali a upevňovali svoje schopnosti. Tyto besedy byly zaměřené na prevenci sociálně – patologických
jevů, vzdělávání, sebepoznávání a jiná témata. Cílem bylo motivovat uživatele k pozitivním změnám v jejich
životě, podporovat rozvoj jejich psychologických a sociálních schopností a dovedností a vést je k samostatnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí poskytovali
pracovníci v prostorách NZDM prostřednictvím:
Individuálních rozhovorů sociálního příp. pedagogického pracovníka s uživatelem o problematice, která
uživatele zajímá nebo je pro uživatele aktuálně potřebná.
Informačního servisu - poskytování specifických informací pracovníkem uživateli. Informační servis byl
nejčastěji prováděn ústní formou, někdy byl doplněn také písemnou formou - letáky, vytištění údajů.
Informační servis se zaměřoval na problematiky: látkové a nelátkové závislosti - alkohol, kouření, drogy,
gamblerství), patologie ve vztazích (vztahové závislosti, násilí, šikana, záškoláctví), partnerství a zodpovědné
sexuální chování (partnerství, rodičovství, manželství, prevence pohlavně přenosných nemocí, zdravotní
a společenské důsledky nezodpovědnosti v oblasti sexuality…), trestná činnost páchaná mladistvými a na
mladistvých - informovanost o postizích mladistvými nejčastěji páchaných přestupků a trestných činů, právní
problematika - závaznost a závažnost vlastního podpisu – nevýhodné smlouvy, nebankovní úvěrové
společnosti, kreditní karty, ručitelské závazky apod.
Situační intervence - sociálně pedagogické práce v situacích, které vznikaly v prostorách zařízení. Sociální
pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přináší podněty, reflektuje situaci
a používá další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace.
NZDM poskytovalo svým uživatelům informace o dostupných veřejných službách a kontaktech a např.
o provozní době v úřadech a institucích jako je Sociální odbor městského úřadu – možnosti a formy sociální
podpory, Okresní správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny v regionu, ORP Luhačovice – sociálně
právní ochrana dětí, pedagogicko – psychologická poradna pro mládež ve Zlíně – Loukách, Právní poradenství
– kontakty na právníky, Fond ohrožených dětí – pobočka ve Zlíně, Bezplatné linky pomoci, Úřad práce
- příslušná pracoviště ÚP, Integrovaný záchranný systém ČR apod.
Dále poskytovalo uživatelům informace o volnočasových aktivitách v regionu Slavičínska: hudební festivaly,
koncerty, divadelní a filmová představení, sportovní a turistické akce, vzdělávací kurzy.
V prostorách zařízení jsou umístěny nástěnky, na kterých jsou informace o veřejnoprávních institucích,
informace o problematice zneužívání návykových látek (zdravotní a sociální rizika zneužívání alkoholu,
tabákových výrobků, nealkoholové drogy), informace o sociálně patologických jevech apod.
Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti zajišťovali sociální pracovníci. Jednalo se zejména o:
Krizovou intervenci zaměřenou na pomoc při řešení krizové životní situace uživatele s cílem pomoci mu krizi
(psychickou) zvládnout. Rozsah intervencí závisí na druhu problému. Může jít o pozorování chování uživatele,
posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor zaměřený na základní rozbor příčin krizového stavu, cílenou
intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření směřujících k řešení.
Pracovníci NZDM poskytovali pomoc v rozsahu své kvalifikace a pokud bylo třeba, zprostředkovali kontakt na
odborníka. Krizová intervence se nejčastěji zaměřovala na problémy v rodině, ve škole, ve vrstevnických
skupinách.
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Poradenství – většinou jde o rozhovor pracovníka s uživatelem v soukromí (vhodné prostory jsou
samozřejmostí – nejčastěji kontaktní místnosti nebo v kanceáři), kde pracovník pomáhá vyhodnotit situaci,
nabídne radu či možnosti řešení, poskytne potřebné informace a kontakty. Nejčastěji se zaměřuje se na
problematiku vztahů, rodiny, sexuálního chování, závislostí, školních problémů, sociálněprávní
a pracovněprávní problematiky, individuální ekonomické situace apod.
Případovou práci s uživatelem, zaměřenou na řešení jeho konkrétního problému či situace. Probíhá na principu
diskrétnosti a vzájemné důvěry mezi sociálním pracovníkem a uživatelem. Mezi uživatelem a zařízením je
uzavřena písemná nebo ústní dohoda, u ústní je pořízen záznam o uzavření dohody. O případu je vedena
dokumentace, se kterou je uživatel seznámen - zahrnuje základní charakteristiku uživatele, definování
problému, vytvoření individuálního plánu a cílů a stanovení podmínek spolupráce. Případová práce zahrnuje
také pravidelné reflexe intervizní a supervizní porady. Jedná se vlastně o individuální plánování průběhu
sociální služby s uživatelem.
Práci se skupinou jako cílené aktivity poskytované malým skupinám uživatelů, které jsou zaměřené na jejich
psychosociální rozvoj, probíhají podle zásad sociální práce se skupinou a využívají skupinové dynamiky
a struktury. Jedná se např. o besedy a psychosociální hry o délce 1 - 2 hodiny, které mají vést k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením prostřednictvím vhodných technik (techniky sebepoznání, zdravá sebedůvěra, asertivita, sociální
role a sociální status, sociogramy apod.).
Při řešení závažnějších problémů, na které nestačí odbornost pracovníků NZDM, předávají pracovníci kontakt
na příslušné odborníky v dalších oborech.

Pomoc při upevňování kontaktu s rodinou
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou považují pracovníci NZDM KamPak? za velmi důležitý
prvek nápravy patologie nebo hrozící patologie v jednání a chování uživatelů. Sociální pracovníci s vědomím
uživatele jednají s rodiči a rodinnými příslušníky uživatelů a poskytují jim informační servis, poradenství
v oblasti rodinných, mezilidských vztahů, apod., a to ústně v prostorách klubu či kontaktní místnosti, nebo
telefonicky či písemně.
NZDM Kampak? poskytuje poradenství a pomoc uživatelům a jejich rodinným příslušníkům v oblasti:
- zlepšení či obnovy narušených vztahů mezi uživateli a rodinnými příslušníky
- zprostředkování kontaktu na odborníka v případě, že problém je hlubší
- v rámci intervence spolupráce s rodinou při řešení problémů ve škole

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pracovníci v oprávněných případech nabízeli uživatelům asistovaný doprovod do školských zařízení
a veřejných institucí na úřady či na jednání v zájmu uživatele. Dále v této oblasti poskytovali pomoc v oblasti
mezilidských vztahů – poradenství při navazování a upevňování vztahů a případně i při řešení vztahových
problémů v rámci vrstevnických skupin, partnerských vztahů, vztahů v rámci volnočasových aktivit. Navazování
a upevňování vztahů podporovali pracovníci i prostřednictvím volnočasových aktivit, při kterých mají uživatelé
možnost se lépe poznávat – jsou to zejména kolektivní zážitkové hry apod.
Nejčastěji řešené problémy v NZDM v roce 2010 se týkaly dysfunkcí rodinného prostředí, školního neúspěchu
a zneužívání návykových látek. Graf vypovídá o tom, jaké procento z celkového počtu 49 uživatelů se potýká
s konkrétním typem problému.
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Pokud jde o konkrétní problémy, které byly řešeny, jednalo se o:
Dysfunkční rodinné zázemí – nejčastěji život v neúplné rodině, asociální chování rodičů – alkoholismus,
gamblerství a jiné závislosti, promiskuita a nevhodné sexuální chování, nezaměstnanost finanční tíseň,
dysfunkční vztahy s jedním nebo s oběma rodiči apod.
Školní neúspěch – nejčastěji nezvládání školních povinností, nezájem o úspěšné dokončení školy a o školní
výsledky a to i ze strany rodičů, přecházení ze školy na školu – často k tomu přispívá i fakt, že pokud uživatel
nezvládá nároky jedné školy nebo je z jakéhokoliv důvodu vyloučen, bez problémů je přijat na jinou školu
v blízkosti bydliště. Máme tak uživatele, kterým je 18 let a jsou neustále v prvním ročníku SOU.
Návykové látky – nejčastěji mají uživatelé problémy s alkoholem a THC. Vyskytují se ale i experimentace
s jinými drogami. Pracovníci se zaměřili u dotyčných uživatelů na objasňování důsledků závislostí a na
preventivní aktivity- primární a sekundární prevence.
Kouření - 96% uživatelů NZDM pravidelně kouří, v rámci NZDM prosazujeme omezující pravidla směřující ke
snížení počtu vykouřených cigaret a omezení kouření vůbec.
Trestná činnost – nejčastější přestupky a trestné činy – vandalismus, jízda autem v opilosti, jízda bez ŘP, drobné
krádeže.
Problematické chování ve škole – nejčastěji záškoláctví (často s vědomím či přímo podporované! rodiči)
konflikty s učiteli a spolužáky apod., šikana a násilí, krádeže ve škole, vyloučení ze školy na základě závažných
přestupků.
Volnočasové a sociálně – aktivizační činnosti
Jak je uvedeno v popisu prostor NZDM KamPak?, mají uživatelé poměrně pestrou nabídku pro možné využití
volného času – stolní fotbal, ping-pong, šipky, sportovní nářádí, možnost vypůjčit si PC s připojením na internet,
promítání filmů a dokumentů využitím DVD přehrávače, videa, dataprojektoru, široká nabídka stolních
i venkovních společenských her, možnost trávit čas ve venkovních prostorách. NZDM nabízí i jednorázové
a nepravidelné aktivity – turnaje ve stolním fotbalu, paintball, společná návštěva kulturních akcí, apod.
Výtvarná dílny a další dílny při NZDM KamPak?
Prostory výtvarné dílny mohou uživatelé využívat jak individuálně, tak
prostřednictvím organizovaných dílen. V roce 2010 se uskutečnily aktivity
zaměřené na drobnou keramickou výrobu, batiku, pečení perníků apod. Dílna
poskytuje bezplatné zázemí pro výtvarnou činnost, zabezpečuje základní
výtvarnické potřeby, popřípadě možnost spolupráce s odborníky
a participaci na výtvarných aktivitách NZDM.
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Hudební zkušebna pro začínající mladé hudebníky a hudební skupiny. je
významným motivačním prvkem pro mladé lidi ohrožené sociální patologií
- nabízí jim možnost dělat smysluplnou a pro ně atraktivní volnočasovou
činnost. Poskytuje možnost seberealizace a sebevyjádření ve vlastní
hudební tvorbě, zvyšuje pocit vlastní hodnoty, podněcuje a podporuje
vznik přátelství a sounáležitosti ve společné činnosti.

Koncem roku 2010 díky dokončení projektu KamPak Outdoor, zejména díky
podpoře Nadace Děti-Kultura-Sport a Města Slavičín vznikla stěna pro legální
graffiti. Tato stěna byla pak uvedena do provozu na jaře 2011. Bude sloužit
všem, kdo se zajímají o legální graffiti a měla by přispět k zamezení
sprayování na různé plochy ve městě a na veřejná prostranství.

Výkon sociálně právní ochrany dětí podle § 48 zákona 349/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
NZDM KamPak? bylo 10.6.2009 uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Tuto sociálně právní
ochranu provádí prostřednictvím sociální práce s uživateli.
Pověření je uděleno v rozsahu:
- vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
- pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
- činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
- zřizování a provoz sociálně výchovné činnosti
Konkrétní výkon sociálně právní ochrany dětí je popsán v samostatné výroční zprávě, která ale vzhledem
k charakteru údajů není zveřejňována. Mezi uživateli našeho zařízení je cca 10% takových, kteří mají zkušenosti
se spácháním trestného činu nebo přestupku a jsou pod dohledem sociálních kurátorů. Pokud jde o pachatele
přestupků a trestných činů, NZDM usiluje o to, aby tuto činnost neopakovali, a u ostatních uživatelů se snažíme
preventivní působení tak, aby se do podobné situace nedostávali. Na problémové jedince působíme zejména
vysvětlováním a objasňováním důsledků, které může mít nezákonné jednání na další život a budoucnost
jedince. Díky spolupráci s Policií ČR máme všeobecný přehled o sankcích za jednotlivé přestupky a trestné činy,
kterých se nejčastěji problémová mládež dopouští. Nabízíme pomoc při překonávání problémů, které mohou
vést k negativním projevům v chování uživatelů.

Projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.
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Aktivity v oblasti vzdělávání
Počítačové kurzy
V roce 2010 jsme vzhledem k programu příhraničního vzdělávání, který
realizuje Nadace Jana Pivečky, uskutečnili pouze kurzy pro pracující,
zaměřené na získání dovedností v oblasti ovládání programů WORD a EXCEL
pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jak uvádíme na jiném místě
této zprávy, podařilo se v roce 2010 získat akreditace pro 5 vzdělávacích
programů a to:
-

Základy obsluhy osobního počítače v rozsahu 40 hodin teoretické výuky
Obsluha osobního počítače v rozsahu 80 hodin teoretické výuky
Tvorba www stránek (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)
Základy podnikání (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky)
Účetnictví a daňová evidence (v rozsahu 130 hodin teoretické výuky)

Jazykové kurzy
V roce 2010 jsme realizovali 3 celoroční kurzy,
zaměřené na získání a prohloubení jazykových
schopností – Jazyk anglický pro začátečníky a pro
pokročilé, Jazyk ruský pro začátečníky a pro mírně
pokročilé a Německá konverzace. Kurzy se
uskutečňují pod vedením zkušených lektorů
a pedagogů v oblasti jazykové výchovy.

Letní kurzy pro děti
V srpnu 2010 jsme uskutečnili týdenní Letní výtvarný kurz pro děti, kde se děti mohly naučit základní výtvarné
techniky jako kreslení, malování, batika, výroba šperků z FIMA, základní dovednosti v oblasti keramické tvorby.
Děti kromě nových dovedností mohly zažít mnoho her, legrace a zábavy. Program byl koncipován tak, že vždy
dopoledne se děti pod vedením lektorů – výtvarníků věnovaly výtvarným činnostem a odpoledne trávily hrami
v lesoparku, na koupališti nebo v objektech, které využívá o.p.s. nebo NJP. Týdenní kurz byl završen diskotékou.

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. Seminář se uskutečnil
začátkem října 2010 v prostorách, které využívá NJP
a Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při NJP ve
Slavičíně – tedy v objektech č. 111 a 96 na Horním
náměstí. Mladí lidé už podeváté pod vedením odborníků
trénovali chování v různých situacích, kterým budou
muset čelit po odchodu z DD. V roce 2010 se projektu zúčastnilo cca 30 mladých lidí
z dětských domovů ve Zlínském kraji.
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. v roce 2010
ROZVAHA
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
Cizí zdroje
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezp. a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
ÚHRN PASIV

stav k 1.1.2010
0

stav k 31.12.2010
0

0

81

0

-81

117

62

1
16
0

0
0
0

0
31

0
22

69

40

117

62

stav k 1.1.2010
90
3
177

stav k 31.12.2010
11
3
87

-90

-79

27
10
14
2
1

51
2
34
12
3

117

62
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VÝSLEDOVKA
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

Činnosti
hospodářská
143
7
6
58
8
145
214
48
1

19

Celkem
150
6
58
8
145
233
48
1

2

619

2

32

651

107
6
1

107
6
1

171

171

157
130
459

113

157
130
572

-160
0
-160

81
0
81

79
0
-79

ČINNOST O.P.S V ROCE 2010 DAREM PODPOŘILI
Blumenberg Petra, Osnabrück, Německo

100.000,-- Kč

Město Slavičín

100.000,-- Kč

Nadace Děti – Kultura - Sport

50.000,-- Kč

Zlínský kraj

30.000,-- Kč

Sdružení Brutal Pop

5.000,-- Kč

Dvořáková Marie, Slavičín

1.000,-- Kč

VŠEM DÁRCŮM UPŘÍMNĚ DĚKUJEME !
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