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Vážení přátelé. Dostává se Vám do rukou výroční
zpráva občanského sdružení „Máš čas?“. Je to malé
sdružení působící v oblasti obecně prospěšných
činností a to zejména směrem k sociálně
vyloučeným osobám nebo skupinám osob a to na
území Kopřivnice a okolí.
Rok 2010 byl pro sdružení zatěžkávací zkouškou.
Ze sdružení pracující zprvu na dobrovolnické bázi
se stává profesionální organizace se zaměstnanci.
Začínáme provozovat sociální službu pro lidi bez
přístřeší, pořádáme akce pro veřejnost, týkající se
témat chudoby a sociálního vyloučení a
nezapomínáme ani na nízkoprahový Klub
Kamarád, při jehož akcích pro děti a mládež stále
vypomáháme.
Michal Raška, předseda sdružení
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Historie
22. 2. 2002 bylo sdružení zaregistrováno u Ministerstva
vnitra ČR.
Sdružení zorganizovalo:
 4 společenské akce s multikulturní tématikou
 5 vzdělávacích akcí pro odborníky i veřejnost
 9x se podílelo na fungování táborů pořádaných
nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež – Klubem
Kamarád + desítky menších akcí
 2,5 roků předporodní přípravy pro nastávající maminky
 2 akce pro skejťáky
 4. 1. 2010 – jsme otevřeli nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez domova Racek (viz dále)
 19. 12. 2010 – jsme uspořádali divadelní
představení Ježek a Čížek (divadlo hrané lidmi bez
přístřeší)
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Lidé
Počet členů k 31. 12. 2010 …… 22
Předseda sdružení:
Michal Raška
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Místopředsedkyně sdružení:
Bc. Kamila Ondrušková
Hospodářka sdružení:
Ing. Bc. Martina Řezáčová
(V členské základně jsou sociální pracovníci,
pedagogové, úředníci, právnička, ekonom,
psycholožka-socioložka, personalistka a také
matky, otcové, cestovatelé, dobrodruzi a další)
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Provozujeme nízkoprahové denní centrum
NDC Racek.
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Situace lidí bez přístřeší v Kopřivnici je vážná. Shodují se
na tom jak účastníci komunitního plánování ve městě a
zainteresovaní odborníci, tak také radní a zastupitelé
obce. V září loňského roku je radou města schváleno
zřízení centra pro lidi bez přístřeší a v prosinci téhož roku
je zastupiteli schválena finanční dotace na provoz (viz.
ekonomická část). Do praktického řešení se zapojuje naše
sdružení.
Otevíráme 4. 1. 2010. Centrum je umístěno do suterénu
bývalé základní školy Náměstí. Tato volba je, zdá se,
ideální. Budova se nachází přibližně ve středu města a tak
to zde nemají daleko ani lidé pobývající „na severu“ ani ti
z konce od Štramberka. Výpůjčka prostor je limitována
dvěmi lety.
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O sociální službě NDC Racek
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NDC Racek je registrován na základě zákona 108/2006,
o sociálních službách. Jeho posláním je usilovat o
sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez
přístřeší.
Klientům umožňuje vykonat osobní hygienu, uvařit si, je
zde sociální šatník i počítač připojený k internetu.
Samozřejmostí je sociální poradenství, které se
zaměřuje na pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů uživatelů služby a také na obstarávání jejich
osobních záležitostí. Součástí je též pracovní
poradenství.
Základními principy této sociální služby jsou důvěra
mezi klientem a pracovníkem, nízkoprahovost – co
možná největší otevřenost, anonymita a dobrovolnost
– nikdo není nucen k využívání služby.
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Statistiky NDC Racek rok 2010
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 Počet kontaktů s klienty
 Počet lidí, kteří alespoň jednou
využili službu
 Počet klientů, jež v daném roce ze
služby odešli
 Individuální sociální práce
s klientem – Intervence
 Skupinová sociální práce, popř.
skupinová intervence
 Použití služebního telefonu ve věci
klienta (práce, lékař atd.)
 Sociální práce a kontakty s rodinou
 Počet případů, které vedly v daném
roce k sociálnímu začlenění (Počet
úkonů)

5063
141
18
934
67
268
14
158 se
77 klienty.
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Den otevřených dveří v Rackovi
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Inspirace, odtajnění, představení a informovanost. To vše
bylo záměrem pořádání „Dne otevřených dveří v Rackovi“.
Uskutečnilo se 9. února 2010 a pozvání přijali jak lidé, kteří
se veřejnými věcmi zabývají profesionálně, tak také
Kopřivničané, kterým je myšlenka pomoci lidem bez
přístřeší blízká a chtěli se o zařízení dozvědět více. Celkem
se zúčastnilo přibližně 70 lidí.
Citujeme z novin: „Měsíční provoz Racka prokázal jeho
opodstatnění.“ (Novojičínský deník 10. 2.) „Kopřivničtí
bezdomovci našli svůj domov.“ (Právo 10. 2.) Prostor
vyjádřit se dostali také uživatelé služby: „Je to tu dobré,
dáme si čaj, kávu a občas si uvaříme. Na noclehárně můžu
být jen do sedmi, tak chodím tady.“ (Z.B.)
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Další akce

9

Se záměrem rozvinout dialog o pomoci lidem bez
přístřeší v Kopřivnici zorganizovalo občanské sdružení
„Máš čas?“ besedu na téma Bezdomovectví a divadelní
představení souboru Ježek a Čížek z Prahy.
Beseda se konala v rámci týdne sociálních služeb, který
každoročně vyhlašuje asociace poskytovatelů sociálních
služeb a MPSV. Proběhl zde historicky první dialog mezi
lidmi bez přístřeší a představiteli města. Akce se
uskutečnila dne 6. 10.
Soubor Ježek a Čížek je složen výhradně z herců, kteří žijí
bez domova. Zahráli nám hru „EXPERTI“, která
pojednávala o životě na ulici, o jejich konkrétních
zkušenostech. Po představení proběhla beseda o
bezdomovectví. 19. 12., Katolický dům Kopřivnice.
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Činnost sdružení v Klubu Kamarád (KK)
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Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež registrované dle zákona 108/2006 o
sociálních službách. Členové sdružení v něm pomáhají
při realizaci větších akcí i při běžném provozu. To vše
dobrovolně. Z prostředků sdružení byla v roce 2010
financována účast klientů KK na Turnaji Romů v malé
kopané v Broumově a také několik vydání časopisu
Sociální práce, které mají pracovníci, dobrovolníci a
praktikanti KK k dispozici.
Občanské sdružení a Klub Kamarád jsou spolu
propojeni již 9 let. Personálně – pracovníci byli a jsou
zároveň také členi sdružení, i historicky – díky
spolupráci se dařilo a daří úspěšně realizovat
volnočasové aktivity pro děti a mládež, vzdělávací
akce pro dobrovolníky i veřejnost.
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Akce v roce 2010
Ve spolupráci s o. s. „Máš čas?“ se v Klubu Kamarád
uskutečnily tyto akce: Oslavy dne Země, „Velikonocování“,
Fotbal ve Frýdku Místku, Kamarádská pouť, Turnaj Romů
v malé kopané v Broumově, Letní rekreačně výchovný
tábor, Mikuláš, Vánoce a Silvestr.
Z těchto akcí je časově i personálně nejnáročnější tábor.
Tvoří nedílnou součást preventivně výchovné činnosti
a je jakýmsi vyvrcholením celoroční práce s dětmi a
mládeží ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
Tábor je určen pro 30 dětí od 6 do 18 let a trvá 15 dní. Je
zajišťován 4 pracovníky Klubu Kamarád a doplňován do
počtu 15 osob dobrovolníky, kteří jsou z většiny členy o.
s. „Máš čas?“. Dobrovolníci tvoří velmi důležitou součást
týmu a pracují až 18 hodin denně bez nároku na mzdu.
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Děkujeme našim dárcům a partnerům
(OPRLZ 3.1 /ESF/KÚ) “Podpora a rozvoj
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“
Dotace na provoz NDC
Racek (97 100,-)
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Dotace na provoz NDC
Racek (169 500,-)

Křesťané
Ostrava

Primus CE věnoval
centru Racek
průmyslovou pračku.
Charita Kopřivnice
Ing. I. Nemethová

Finance (v tis.)
I. Příjmy celkem

1 073,00

II. Výdaje celkem

1 083,00

III. Rozdíl
IV. Částka, o kterou se zvyšuje výsledek
hospodaření

13

-10,00
1 083,00

V. Dary a dotace
VI. Členské příspěvky, úroky, příspěvky klientů,
vstupné

1 059,00

VII. Mezisoučet V. + VI.

1 073,00

VIII. Základ daně

14,00

0,00

Rozpis nákladů
Spotřeba materiálu
Ostatní náklady (poplatky bance)
Mzdové náklady
Služby
Celkem

191
3
817
72
1083
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Výhled do budoucna
„Mysli globálně, jednej lokálně..“
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Formovat veřejný prostor, aktivně se podílet na jeho
kultivaci… pro naplnění této myšlenky si občanské
sdružení vybralo sociální oblast.
Vyvíjet činnost za účelem pozitivní změny u lidí, kteří jsou
sociálně vyloučeni, ale i intervenovat systém, to jsou
výzvy, kterými se chceme i nadále zabývat. Zkrátka za
dobu své existence jsme se „našli“ v činnostech blízkých
nízkoprahovým sociálním službám a jejím uživatelům.
Občanské sdružení „Máš čas?“ je zde proto, aby tato
pomoc byla stále lepší a lepší…
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Racek náš Prométheus (Autor Vik)
Spousta lidí díky Racku,
dala nouzi s nudou facku.
Sem tam se to stává a člověka postihne bída
a díky vám, sláva necítí se jak hnida.
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Že holky jak matky poskytnou nám polívku,
nemusím jíst odpadky, jako prase ve chlívku.
Když venku vládne chlad, poskytnou nám oděvy,
oblékne se u nich chlap, jak obléknou se děvy.
Snad ti co jsou šťastni pochopí, že z Racka pomoc
nás klienty oblastní, posouvá nás vpřed a o moc.
Více viz. http://ndcracek.koprivnice.org

http://mascas.koprivnice.org
http://ndcracek.koprivnice.org
http://kamarad.koprivnice.org
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