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Nultá fáze terénního programu
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Cíle projektu:
Situace lidí bez přístřeší v Kopřivnici se mapuje (počítali
jsme kontakt s 20- 60 lidmi, kteří naši pomoc vyhledají, či
jim bude nabídnuta a to jednou, či opakovaně.) Osvětou
poskytováním zdravotního materiálu snižovat zdravotní
rizika spojená s životem na ulici.
Navazovat klienty,
jejichž situace vyžadovala odbornou sociální pomoc do
stávajícího systému sociálních služeb.
Zprostředkování
kontaktů s příbuznými (telefonický, osobní). Ukázalo se, že
terénní sociální práce s lidmi bez střechy, ve smyslu
pravidelného docházení za klienty do míst jejich pobytu,
kontaktování s klienty a nabízení pomoci má v Kopřivnici
své místo. Stali jsme se partnery pro plánování rozvoje
sociální služby – Nízkoprahového denního centra ve městě.
Předložili jsme projekt NDC, který následně schválila rada
města Kopřivnice. Obhajoba potřebnosti vybudovat
centrum v Kopřivnici byla postavena právě na datech
sesbíraných v rámci Nulté fáze terénního programu. Velký
přínos, který v ukončeném projektu spatřujeme je navázání
důvěry s cílovou skupinou. Důvěrný vztah je nezbytný k
spěšnému motivování klientů, aby chtěli využívat sociální
služby, aby aktivně přistupovali k řešení své situace.

Aktivity
v Klubu Kamarád
V roce 2009 pomáhalo Klubu Kamarád 9 dobrovolníků z řad
OS „Máš čas?“. Celkem se účastnili 262 klubových
odpolední, táborových dnů anebo akcí.
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Dobrovolníci se podíleli spolu s pracovníky Klubu Kamarád
(kteří jsou zároveň členy Občanského sdružení) zvláště na
přípravách nadstandardních aktivit. V roce 2009 to bylo
konkrétně 5 tematických „víkendovek“ (Sněhová královna,
Velikonocování, Čekanka, Ženklava, Javorník), dále výlety
do okolí (psí útulek, opékání u rybníka, vaječina v lese, do
Ženklavy, na Šipku), oslavy (Vánoce, Velikonoce, Silvestr,
Kamarádská pouť). Vedle nadstandardních aktivit také
docházely do klubu „přes týden“ zhruba tři dobrovolnice,
pravidelně v úterý na pobočku Horní a nepravidelně přes
celý rok na ulici Francouzskou.

TÁBOR Klubu Kamarád
V roce 2009 se konal krásný letní tábor Klubu
Kamarád s názvem „Indiánské léto“. Tábor trval 15
slunečných letních dní, ve kterých bylo snad všem
dobře. Děti byly rozděleny do 3 oddílů, kde se vždy
8 dětem věnovali 2 oddíloví vedoucí, také jsme
měli 6 instruktorů z řad starších klientů KK. Tábor
byl plný lásky a indiánské vzájemnosti, hráli jsme
hry v lese, byli jsme na výletě na hradě, na
koupališti, vařili jsme v lese, byli na noční stezce
odvahy, apod. Celkem se na přípravách tábora
podílelo zhruba 14 dospělých, z toho 4
dobrovolníci OS a 4 pracovníci Klubu Kamarád,
kteří jsou zároveň členy OS. Samotného tábora se
účastnilo 16 dospělých, z toho 6 dobrovolníků OS.
Dobrovolníci na táboře zastávali role zdravotnice,
programového vedoucího a 4 byli oddílovými
vedoucími.

Preventivní videoklipy
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V září 2009 město Kopřivnice oslovilo občanské sdružení
s nabídkou spolupráce na natáčení preventivních
videoklipů. Občanské sdružení podalo cenovou nabídku k
„Přípravě a natáčení preventivních videoklipů“ a stalo se
tak spolupracující organizací při natáčení videoklipů.
Předmětem spolupráce při této činnosti byla spolupráce
s Dětským zastupitelstvem, koordinátorkou Zdravého
města a Komisí prevence kriminality a protidrogové
prevence města. V roce 2009 v rámci této spolupráce byl
zpracován scénář videoklipů dle námětů dětí, které vybrala
komise prevence. Bylo organizačně zajišťováno natáčení a
práce s herci. Celá spolupráce bude ukončena v lednu
2010. Náklady na tuto činnost jsou předpokládány
v celkové výši 47600,- Kč. V roce 2009 činily celkové
náklady 20.064,- Kč, přičemž byla městem poskytnuta
záloha na 23.000,- Kč.
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Preventivní videoklipy
Průběh celé spolupráce
Celkem proběhlo:
 2x koordinační schůzka
 připraven scénář a zapracovány připomínky
 5 natáčecích dní ve spolupráci s MHF + DZ
+ DREAM
Nad rámec objednávky města (vlastní
iniciativa OS):
 přípravný víkend pro herce, kde se mládež
zapojila do přípravy scénáře (navrhovala
vlastní dialogy, kamerové zkoušky apod.) ve spolupráci s DZ
 jeden přípravný den
 „Dotočná“ (pojato jako poděkování za
odvedenou práci hlavně mládeže) ve
spolupráci s Městem
Aktivity probíhaly na Kletné – základna DDM, v
ZŠ E. Zátopka a Milady Horákové, na služebna
PČR a v krizové poradně.

Vložit foto

Účetní závěrka
Podklad pro vyplnění daňového přiznání
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I. Příjmy celkem
II. Výdaje celkem
III. Rozdíl
IV. Částka, o kterou se
zvyšuje výsledek
hospodaření
V. Dary a dotace
VI. Členské příspěvky +
úroky
VII. Mezisoučet V. + VI.
VIII. Základ daně

106 963,14
126 342,00
-19 378,86
126 342,00
106 000,00
963,14
106 963,14
0,00
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