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1.

Milí čtenáři,

2.

rok 2011 byl pro naše sdružení obdobím
nacházení stability. Již druhou sezónu
spolupracujeme s Městem Kopřivnice na
řešení
problematiky
bezdomovectví,
dobrovolnictví v Klubu Kamarád je pro
mnohé
členy
sdružení
„Máš
čas?“
samozřejmostí a administrativní zázemí
organizace se zprofesionalizovalo.
O jednotlivých oblastech a mnoha dalších
se dočtete, když budete věnovat kousek
pozornosti následujícímu textu – Výroční
zprávě občanského sdružení „Máš čas?“.
Každopádně Vám díky za důsledné zkoumání
i za letmý pohled oka.

2.

Michal Raška, předseda sdružení.

Rekapitulace historie
► 22. 2. 2002 – zápis sdružení do rejstříku
Ministerstva vnitra ČR.
► Od r. 2002 doposud – dobrovolnictví
v NZDM Klubu Kamarád.
► Od r. 2003 sdružení pořádalo několik
sebezkušenostních kurzů pro pracovníky
v pomáhajících
profesích,
besedy
pro
veřejnost,
kulturní,
společenské
i
sportovní akce. Na tyto aktivity přispělo
město Kopřivnice, KÚ MSK, Autopal, a jiní.
► V roce 2009 realizovalo terénní program
pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici.
► Od roku 2010 provozuje ambulantní
sociální službu NDC Racek viz. dále.

3.

3.

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2011 …… 25
Předseda sdružení:
Bc. Michal Raška

4.

Místopředsedkyně sdružení:
Bc. Kamila Ondrušková
Hospodářka sdružení:
Ing. Martina Řezáčová
Ve
svých
zaměstnáních
jsou
členové
sdružení
převážně
pracovníci
v pomáhajících
profesích.
Převládají
sociální pracovníci, kteří působí ve
službách sociální prevence.

4.

Nízkoprahové denní centrum Racek
Centrum je sociální služba pro osoby bez
přístřeší. Funguje na základě zákona
108/2006 o sociálních službách. Sdružení
„Máš čas?“ jej provozuje již druhým
rokem.
Nabízí: sociální poradenství a podporu
při řešení těžkých životních situací,
kuchyňku zdarma, dále pak sprchu,
pračku, základní zdravotnické ošetření a
sociální šatník. 2x týdně pracovníci
realizují
terénní
formu
pomoci.
Vyhledávají osoby bez přístřeší na ulici
a nabízejí jim sociální pomoc.
Ve službě jsou zaměstnáni 3 pracovníci
na plný pracovní úvazek a 3 externisté.

5.

5.

Statistiky rok 2011

6.

Počet dnů, ve kterých byla
služba
otevřena: 254
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili
službu: 147
Počet kontaktů s klienty: 5801
Počet nových klientů: 59
Počet klientů, jež v daném roce ze služ-by
odešli: 61
Počet intervencí - Individuální sociál-ní
práce s klientem: 1040
Skupinová sociální práce: 39
Využití sprchy: 759
Využití pračky: 399
Využití kuchyně: 4829
Odebrání oděvu z šatníku: 432

6.

Financování NDC Racek v roce 2011

7.

Stěžejní část (61%) byla financována
z ESF,
ze
státního
rozpočtu
České
republiky a Krajského úřadu MSK v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
Z
15,4%
byl
projekt
financován z rozpočtu města Kopřivnice.
Zařízení také získalo finanční příspěvek
z grantového programu RWE Gas Storage
(7%) a to na vybavení centra. Byly
pořízeny
sedačky
z omyvatelného
materiálu, infra topidla, odvlhčovače,
kancelářské
a
zdravotnické
potřeby.
Získali jsme též sponzorský dar od firmy
Erich Jaeger, Primus a firmy Ing. Ivany
Némethové. Děkujeme všem za podporu.

7.

NDC Racek za období 2010 – 2011 v datech.

8.

Za dobu dvou let požádalo o pomoc 200 osob
bez přístřeší.
Oproti roku 2010 vzrostly v 2011 počty
kontaktů
i
intervencí.
Kontakty
se
zvýšily o 730, intervence o 106 výkonů za
rok.
Přibližně jedna třetina lidí bez přístřeší
potřebovala
pomoci
velmi
krátce
a
navštívila službu 10x a méně.
23 klientů docházelo do centra velmi
často. Více než v polovině dní, po které
bylo centrum otevřeno.
Za oba roky bylo celkem otevřeno 505 dnů
(3516 hodin).
106x byla provedena skupinová sociální
práce.

8.

Akce

9.

Panelovou
diskusi
na
téma
"Bezdomovectví" zorganizovalo v únoru
sdružení, společně s Městem Kopřivnice a
Sdružením azylových domů v ČR. Pozvání
přijali: Prof. Jan Keller z Ostravské
univerzity, Mgr. Petr Prinz z Charity v
Olomouci a Bc. Tomáš Surovka z Armády
spásy. Diskutovalo 60 lidí. (Foto st. 3, 9)
Den země 2011 - klienti a pracovníci NDC
Racek
se
zúčastnili
této
tradiční
dubnové akce pořádané a financované
městem Kopřivnice. Jednalo se o čištění
lesa v okolí koupaliště a kolem hradu
Šostýn.
Pracovalo
15
klientů
a
2
zaměstnanci centra Racek. (Foto na st. 8.)

9.

Sdružení „Máš čas“ a Klub Kamarád
NZDM
Klub
Kamarád je
nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let.
Je určen mladým lidem, kteří se mohou
setkat se složitou životní situací, či svým
chováním se dostat do konfliktu s normami
společnosti. (Více viz. web)
10.

10.
Posláním klubu je nabídnout dětem a
mládeži
bezpečný
prostor
k trávení
volného času a pokud budou potřebovat,
tak je podpořit a pomoci jim.
Většina
členů
sdružení
dobrovolníky klubu.

je

též

Klub Kamarád a členové sdružení
V Klubu Kamarád v roce 2011 pomáhalo 10
dobrovolníků, kteří jsou členy o.s. „Máš
čas?“. Personálně zajišťovali několik
akcí klubu:
Tábor klub Kamarád Pravěk (Foto st. 11),
Povídání o Zambii a africké tance s Leem,
Velikonocování, Jarní prázdniny, Mikuláš
(Foto st. 10), Vánoce a
Silvestr. Díky
podpoře občanského sdružení se klientka
Klubu Kamarád zúčastnila soutěže Miss
Tváře v Ostravě. Více viz. weby:

11.

11.

www.klubkamarad.estranky.cz
http://kamarad.koprivnice.org/

Finance
(v tis.)

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem (úrok z úvěru,pojištění,
bankovní poplatky)
Náklady celkem

219
70
828
7
1124

12.

12.
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem (za služby klientům)
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním (hrazeno ze
zisku z předešlých let)
Výsledek hospodaření po zdanění

3
14
88
969
1074
-51
-51

Spolupracující organizace

13.

Sdružení azylových domů v ČR o.s.
(S.A.D) získal veřejnou zakázku na
realizaci Nízkoprahového denního
centra
v Kopřivnici.
Sdružení
„Máš čas?“ bylo subdodavatelem této
sociální služby. Finanční prostředky
byly poskytnuty v rámci Individuálního
projektu
„Podpora
a
rozvoj
služeb
sociální prevence v Moravsko-slezském
kraji. Tento projekt trval od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2011.
Charita
Kopřivnice
–
poskytování
krizové
hmotné
pomoci klientům centra Racek.

13.

..a co dál?

14.

Naše sdružení není velké.. Přesto se
snaží
udržet
na
rozbouřeném
moři
sociálních věcí, aby mohlo pomáhat
dětem a mladým lidem, kteří prožívají
složité životní situace, nebo osobám bez
přístřeší, pro jejichž životní situace se
mnohdy nedostává slov.
Působíme ve službách sociální prevence.
Snažíme se o tématech, která se dotýkají
osob sociálně vyloučených informovat
veřejnost, odborníky i ostatní..
.. a vypadá to, že i příští rok budeme
mít na tuto činnost energii i čas..
Vaše sdružení „Máš čas?“

14.

