10

10
á
m

.
l et.

2200 2
201

5

15

Vážení pøátelé,
dostává se Vám do rukou leták, shrnující 10 let
èinnosti obèanského sdružení "Máš èas?",
pùsobícího v Kopøivnici a okolí.
Ohlédnu-li se zpìt, vidím partu nadšencù,
dobrovolníkù a pracovníkù Klubu Kamarád, kteøí
u jednoho z nich v bytì sepisují stanovy sdružení
s cílem vybudovat organizaci, která zpestøí volný
èas dìtem ze socio- kulturnì znevýhodnìného
prostøedí. Byl leden 2002. Vìdí co, ale netuší jak.
22. 2. 2002
však dostávají vyrozumìní z
Ministerstva vnitra ÈR: "Vaše sdružení splnilo ì

všechny zákonné podmínky k registraci a proto
vás zapisujeme do našeho rejstøíku.."
Roky plynuly.. Nauèili jsme se podávat žádosti do
grantových øízení a sem tam i nìjaké vyšly. Mohli
jsme tedy organizovat akce pro rùzné skupiny
lidí: závody pro skejáky, dny romské kultury pro
dìti v Klubu Kamarád, vzdìlávací akce pro èleny
sdružení i pro veøejnost, kulturní akce, atd.
Píše se rok 2012 a sdružení již více než 2 léta
realizuje sociální službu - NDC Racek (popis na
druhé stranì). Všem, kteøí se zapojili a mìli èas..
velké díky!!
Michal Raška, pøedseda sdružení

Fotografie èlenové - horní èást: è1. a 2.
Hromadné foto èlenù, 3. Láïa 4. Zuzka 5. Vìrka
a Mara, 6. Míla, 7. Pavel, 8. Blanka, 9. Jitka, 10.
Mira, 11. Michal a Jitka, 12. Verèa, 13. Michal,
14. Naïa, Petra, Doubravka, 15. Kamèa,
Kristýna, Mara, 16. Maruš, 17. Zuzka a Naïa,
18. Roman..
Fotografie spodní èást: 1. a 3. Plánování
èinnosti sdružení, 2. Oslava - byl nám pøidìlen
grant, 4. - 5. Prodejní a propagaèní akce "Za
naši žížalu nakrmíš slona" - prodej výrobkù dìtí
z Klubu Kamarád, výtìžek byl vìnován ZOO

6. Vzdìlávací akce pro dobrovolníky Klubu
Kamarád "Psychická úskalí v pomáhajících
profesích" s PhDr. Jitkou Lakomou, sdružení
uspoøádalo celkem 5 kurzù pro lidi pracující v
pøímé péèi s klienty nízkoprahových programù,
7. Divadlo Ježek a Èížek, divadlo hrané herci lidmi bez pøístøeší, 8. Èlen sdružení Tomáš, 9.
Cvièení pro tìhotné ženy, (pøedporodní
pøíprava) - 2 roky realizace, 108 zúèastnìných
budoucích maminek a 38 otcù, 10. In-line and
skate day, závody ve skate parku u Klubu
Kamarád è. 11. Èlen sdružení Pepa, ì
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Sdružení "Máš èas?" je dobrovolnou,
nezávislou, nepolitickou a nevládní organizací.
Pùsobí v oblasti obecnì prospìšných èinností a
to zejména smìrem k sociálnì vylouèeným
osobám, nebo skupinám osob.
Posláním sdružení je nabídnout a motivovat
obèany k zdravému životnímu stylu.

Podporuje aktivity dotýkající se sociální
prevence, sociální péèe a pomoci v hmotné
nouzi.
12. Plánování èinnosti.. 13. Presentaèní a
prodejní akce "Za naši žížalu nakrmíš slona"
Helena a Láïa,
14. Pøednáška z
oboruTranspersonální psychologie MUDr.
Milan Hrabánek, 15. Panelová diskuse na
téma Bezdomovectví, Prof. Keller a Kamila
16. Úèastníci rituálu "Uctìní ženství", 17.
Èlenové sdružení-brigáda- pøíprava prostor
nízkoprahového denního centra Racek (viz.
druhá strana), 8. Panelová diskuse na téma
bezdomovectví, Prof. Keller a Michal,
zúèastnilo se 60 profesionálù z mìsta i okolí.
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Èlenové jsou sociální pracovníci,
pedagogové, úøedníci, právnièka, ekonom,
psycholožka-socioložka, personalistka a také
matky, otcové, cestovatelé, dobrodruzi a další..
Poèet èlenské základny se v prùbìhu let mìnil,
vìtšinou se pohyboval kolem 20 lidí. Zde jsou
osobní výpovìdi nìkterých z nich:
Verèa - "Máš èas? Tenhle slogan a zároveò
název našeho spolku mi vždycky pøipomene,
kolik volného èasu mám, že ho mám vlastnì
moøe, i když si èasto myslím, že málo...i v tom
hodnì-málu se dá udìlat nìco pro ty, pro ì

které tu naše sdružení je. Na otázku Máš
èas? odpovídám ANO!
Vìrka - Obèanské sdružení mi dává možnost
realizovat své nápady na takové akce, které
obohacují nejenom mne, ale i ostatní.
Pavel - Myslím, že obèanské sdružení "Máš
èas?" bylo, je a zùstane nejdùležitìjší pro ty,
kteøí užívají výsledky jeho èinnosti - tøeba pro
stovky dìtí pøi akcích Klubu Kamarád, nebo
pro desítky lidí bez pøístøeší v denním centru
Racek. Osobnì mám nejradìji pøípravu a
realizaci programù letních táborù, ale nejvíce

si vážím práce kolegù v Racku.
Kamila: O. s. je pro mì prostorem setkávání s
pøáteli, které obohacuje být aktivnì solidární s
lidmi v naší lokalitì. A myslím, že nás spojuje i
hledání kvalitního života a soužití bez konzumu.
Jsem pyšná, že se èlenùm o.s. podaøilo dát
vzniknout NDC Racek v Kopøivnici a že
spolupráce s Klubem Kamarád poøád funguje a
je radostí.
Michal - Rád jsem souèástí aktivit, které
zlepšují životní situaci konkrétním lidem. Naše
sdružení mi umožòuje tuto radost realizovat."

Maruška - Do o. s. jsem vstoupila jako
dobrovolnice Klubu Kamarád, tou dobou
studentka Sociální práce na MU v Brnì. Již
velice brzy díky dalším nadšencùm a
samotnému o.s. vznikl projekt mapování lidí
bez domova v Kopøivnici, jemuž jsem se
vìnovala i ve své bakaláøské práci.
Prostøednictvím o.s. bylo možno problém lépe
uchopit a jeho výsledky použít jako startovací
plochu pro vznik NDC Racek. Pod názvem
„Máš èas?“ se pro mì skrývá spíše význam
Máš chu nìco dìlat a zmìnit nìco ve svém ì

okolí? Pokud ano, skýtá sdružení zázemí
pro rùznorodé èinnosti a sdílení myšlenek tìch,
jimž nestaèí k spokojenosti naplnìní svých
potøeb. Osobnì se tìším na další poèiny
sdružení a jen doufám, že budu „Mít Èas“ se na
èinnosti o. s. podílet.
Martin - Velice rád sdružení pomáhám, pakliže
mám èas, filosofii sdružení a Klubu Kamarád
podporuji a tìším se na další spolupráci.
Doubravka - Já a o.s. "Máš èas?"
Do obèanského sdružení jsem vstoupila v roce
2008. Tou dobou jsem byla dva roky aktivní ì

dobrovolnicí Klubu Kamarád. Do klubu mì
pøivedl Roman Polehla, skvìlý èlovìk, kterému
nejen za to moc dìkuji.
V roce 2008 pøišla možnost podílet se na dobré
vìci v obèanském sdružení. Mým životem
osudovì pohnul další èlovìk, Michal Raška a
jeho nabídka podílet se na realizaci terénní
služby pro lidi bez pøístøeší. Terénní služba byla
tìhotenstvím, po kterém se zrodilo NDC Racek.
Díky všem lidem v obèanském sdružení, okolo
Klubu Kamarád a NDC Racek. Jsou inspirující.

http://mascas.koprivnice.org

