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1.

2.

Milí čtenáři,
naše občanské sdružení oslavilo v roce
2012 deset let své existence. Hned v úvodu
zprávy se budeme tomuto věnovat. Dalším
tématem
budou
údaje
o
poskytování
sociální služby – Nízkoprahového denního
centra Racek, které provozujeme již třetím
rokem a pak zmíníme již tradiční Klub
Kamarád.
Nakonec
se
pozastavíme
u
několika
akcí,
které
pořádalo
naše
sdružení.
Buďte tedy vítáni Vy, kdož přicházíte
nasytit svou zvědavost. Chcete-li trochu
informací o sociálně vyloučených.., něco
málo statistik, kapku výpovědi o roku 2012
očima lidí ze sdružení „Máš čas?“, jste
tady správně.. Díky za zájem!

2.

Michal Raška, předseda sdružení.

Rekapitulace historie

3.

4.

► 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.
► V roce 2012 oslavilo výročí.

22. 2. 2012 jsme oslavili 10 let své
existence.
A protože není od věci si tu a tam
připomenout směr, kterým jsme se před
těmi lety vydali a případně jej poopravit,
došlo i na plánování.
Nejvíce podpory získal nápad Sociální
dílny, či sociálního podnikání pro osoby
bez přístřeší. Měl by to být projekt, ve
kterém
významnou
roli
hraje
samozásobitelství- co si lidé vypěstují, to
si také spotřebují.
Druhý největší počet hlasů dostal záměr
zlepšit
PR
sdružení.
Logo,
web,
prezentační vitrína ve městě atd. Na
třetím místě skončily dva záměry: Terénní
program pro děti a mládež a lepší shánění
sponzorů.

3.

4.

Nízkoprahové denní centrum Racek

5.

Centrum je sociální služba pro osoby bez
přístřeší. Funguje na základě zákona
108/2006 o sociálních službách.
Sdružení „Máš čas?“ jej provozuje třetím
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 streetwork. Vyhledávají osoby
bez přístřeší na ulici a nabízejí jim
sociální pomoc.
Ve službě byli zaměstnáni 3 pracovníci na
plný pracovní úvazek a 2 externisté.

5.

NDC Racek v roce 2012 (statistika)

6.

Počet dnů, ve kterých byla
služba
otevřena: 258
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili
službu: 130
Počet kontaktů s klienty: 5912
Počet nových klientů: 40
Počet klientů, jež v daném roce odešli: 42
Počet intervencí - Individuální sociální
práce s klientem: 1397
Skupinová sociální práce: 42
Využití sprchy: 777
Využití pračky: 438
Využití kuchyně: 4748
Odebrání oděvu z šatníku: 466

6.

Financování NDC Racek v roce 2012

7.

Stěžejní část nákladů na provoz centra (54%) byla poskytnuta z rozpočtu MPSV.
Z 29,5% byl projekt financován z rozpočtu
města Kopřivnice. Krajský úřad věnoval
na mzdové náklady 9% a nadace OKD
poskytla nadační příspěvek na zabezpečení
provozu centra a to 83 000, což bylo 7,5 %.
Město Kopřivnice poskytlo také 8000,- na
akci
„Den
země“
a
na
realizaci
bezdomoveckého divadelního představení
DivaDno také 8000 Kč.

7.

NDC Racek, období 2010 – 2012 v datech.

8.

Srovnání výkonů r. 2010-12

Za dobu tří let požádalo o pomoc 240 osob
bez přístřeší.
Oproti roku 2011 vzrostly v r. 2012 počty
kontaktů i intervencí. Intervence se
zvýšili o více než 350 výkonů za rok.
Přibližně jedna třetina lidí bez přístřeší
potřebovala
pomoci
velmi
krátce
a
navštívila službu 10x a méně.
Průměrný počet klientů za den bylo 23.
Nejčastější klient navštívil centrum 218x
v roce 2012. (Celkem bylo otevřeno v r. 2012
258 dnů.)
Za tři roky bylo celkem otevřeno 763 dnů
(5322 hodin).
148x byla provedena skupinová sociální
práce.

8.

Akce

9.

Již podruhé jsme pořádali představení
bezdomoveckého divadla DivaDno!! Těmito
akcemi se snažíme informovat veřejnost o
konkrétních osudech lidí, kteří se ocitli
na ulici i o stavu bezdomovectví v našem
městě. Herci – lidé bez domova, divákům
předali svou zkušenost z ulice a právě
tento
fakt
učinil
z
akce
nezapomenutelnou událost. Herci se představili
s hrou nazvanou „Renata in memoriam“.

9.

Potřetí jsme též uspořádali Čištění lesa
v rámci Dne země. S klienty NDC Racek
jsme za ty roky nasbírali 420 Kg odpadu
v lesích kolem Kopřivnice.

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.

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

10.

Klub Kamarád a členové sdružení
V Klubu Kamarád v roce 2012 pomáhalo
10 dobrovolníků, kteří jsou členy o.s.
„Máš
čas?“.
Personálně
zajišťovali
několik akcí klubu:
Tábor klubu Kamarád Staré Řecko (foto
str. 10), Výlet na Javorník a nocování
v klubu, Maškarní bál, Velikonocování,
Den Romů, Kamarádská pouť, Turnaj
NZDM v malé kopané 2.ročník, Akce na
hřišti u Matesa v rámci týdne NZDM,
Výlet na rozhlednu Brdy a přespávka
v klubu, Podzimní tábor na Morávce,
Oslava 15. výročí klubu, Mikuláš a
Vánoce v klubu.
Více
viz.
web:
www.klubkamarad.estranky.cz

11.
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Finance sdružení rok 2012
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem (úrok z úvěru,pojištění,
bankovní poplatky)
Náklady celkem

(v tis.)
163
85
869
9
1127

12.

12.
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem (za fakultativní služby
klientům)
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

0
17
17
1103
1138
11
11

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2012 …… 25
Předseda sdružení:
Bc. Michal Raška

13.

Místopředsedkyně sdružení:
Mgr. Kamila Ondrušková
Hospodářka sdružení:
Bc. Zuzana Jalůvková
Našimi členy jsou sociální pracovníci a
lidé pracující převážně v pomáhajících
profesích.

13.

Blízká budoucnost - Nové prostory

14.

Město Kopřivnice v roce 2012 budovalo
nové prostory pro nízkoprahové denní
centrum. Finance na stavbu získala
kopřivnická radnice z EU-Regionálního
operačního
programu
(ROP).
Byl
vybudován přístavek mezi panelovými
domy na ulici Horní, vedle azylového
domu. Prostory obsahují denní místnost,
kuchyňku,
poradenskou
místnost,
kancelář, hygienické zázemí- 2x sprchový
kout, 2 umyvadla, WC muži, WC ženy,
úklidovou
místnost,
bezbariérovou
sprchu. V suterénu je dílna s ponkem a
prádelna se sušárnou. Předpokládaný
termín stěhování – leden/únor 2013.

14.

..a co dál?
Jsme sdružení složené z lidí, kteří
v pomoci druhým vidí nejenom nutnost
poskytnout podporu, ale také radost. Ze
setkávání, z vymýšlení a realizování
sociálně-kulturních
akcí
pro
různé
cílové
skupiny,
z nových
informací
předaných
prostřednictvím
našich
aktivit.
Tento rozsah a směr bychom chtěli i
nadále udržet. Náš cíl je přispívat
k lepšímu
životu
zejména
sociálně
vyloučených lidí a chceme jej realizovat
na lokální úrovni. Pokud vše dobře půjde,
budeme mít na to sílu a čas i v budoucnu.
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15.

Vaše sdružení „Máš čas?“

Popisky k
fotografiím

16.
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