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1.

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti
Občanského sdružení „Máš čas?“ za rok 2014.
V tomto roce začal platit Nový občanský
zákoník (NOZ), který nám trochu zamotal
název.
NOZ
totiž
automaticky
mění
občanská sdružení na spolky. Ukládá též
povinnost učinit některé administrativní
změny, o kterých bude řeč později.
Nechme tedy název názvem a začtěme se do
textu, hodnotícího činnost skupiny lidí,
která se snaží pomáhat.
Prvním
tématem
budou
informace
o
poskytování
sociální
služby
–
Nízkoprahového denního centra Racek. Pak
se budeme krátce zabývat Klubem Kamarád
a nakonec se zmíníme o akci, kterou
pořádali členové a to bylo divadlo
utlačovaných.

1.

Michal Raška, předseda sdružení.

Rekapitulace historie

2.

► 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.
► V roce 2012 oslavilo výročí – 10 let.
► V roce 2014 máme za sebou již 5 let
fungování NDC Racek

2.

Nízkoprahové denní centrum Racek

3.

Centrum je sociální služba pro osoby bez
přístřeší. Funguje na základě zákona
108/2006 o sociálních službách.
Sdružení „Máš čas?“ jej provozuje pátým
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 jsou zaměstnáni 2 pracovníci a 1
externista.
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NDC Racek v roce 2014 (statistika)

4.

5.

Počet dnů, ve kterých byla služba
otevřena: 252
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili
službu: 122
Počet kontaktů s klienty: 4483
Počet nových klientů: 46
Počet klientů, jež v daném roce odešli: 57
Počet intervencí - Individuální sociální
práce s klientem: 996
Skupinová sociální práce: 45
Využití sprchy: 646
Využití pračky: 158
Využití kuchyně: 3234
Odebrání oděvu z šatníku: 150

V roce
2014
klesl
počet
klientů, kteří využili službu
alespoň jednou o 7 klientů.
Klesající trend má příčinu
v úbytku klientů, kteří byli
dlouhodobými
zjevnými
osobami bez přístřeší (úmrtí,
odcestování,
léčba).
Počet
nových klientů se pohybuje
mezi 40 a 59 lidmi. V roce 2014
to
bylo
46
osob.
Lidí
končících bez domova jsou
stále
desítky.
Přibližně
jedna čtvrtina z uvedeného
počtu docházela do centra
„kratší dobu“ (cca méně než
10x)
Další
skupinu
tvoří
klienti, kterým trvá zlepšení
situace mnohem déle.

Výkony
Srovnání roků 2010 - 2014

6.

4.

Klienti
Srovnání roků 2010 - 2014

5.

V roce
2014
stoupl
počet
kontaktů
oproti
předcházejícímu roku o cca 300.
Kontakty
jsou
častěji
realizovány v terénu, neboť se
služba
svým
přestěhováním
ocitla dále od míst, kde cílová
skupina
pobývá
nejvíce
a
někteří klienti do centra pro
svůj špatný zdravotní stav
nedojdou.
Intervence
–
nejčastější
témata: Bydlení, zákony, práce.
zdraví, sociální dávky.

6.

Financování NDC Racek v roce 2014

7.

Stěžejní část nákladů na provoz
centra
(99%)
byla
hrazena
z Individuálního
projektu
„Optimalizace sítě služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“.
Tyto
prostředky
získal
Moravskoslezský kraj z prostředků
Evropského sociálního fondu (ESF)
a státního rozpočtu ČR.
Finanční dar pro činnost našeho
sdružení věnovali také členové o.s.
„Máš čas?“ a to z výnosů Blešího
trhu pořádaného na závěr roku 2013 a
v r. 2014. Drobné věcné dary jsme
obdrželi též od obyvatel Kopřivnice.

7.

Akce – den země

8.

Po šesté jsme uspořádali brigádu v
okolních lesích za účelem vysbírání
odpadků v rámci Dne země. Zúčastnilo se 7
klientů NDC Racek a 3 dobrovolníci.
Nasbíráno bylo kolem 100 kg biologicky
nerozložitelného
odpadu.
Za
práci
účastníci dostali snídani, svačinu a na
oběd guláš. Akci financovalo sdružení
„Máš čas?“ z prostředků Individuálního
projektu ESF CR a náklady za likvidaci
odpadu hradil Odbor životního prostředí
Městského úřadu Kopřivnice. Bylo to již 6
čištění lesa. V průběhu 5 let, kdy Racek
tyto akce pořádá, se zúčastnilo celkem 74
lidí a dohromady bylo posbíráno více než
500 Kg odpadu.

8.

Akce - Divadlo utlačovaných

9.

V prosinci jsme uspořádali divadelní
inscenaci zahranou klienty Azylových
domů
a
noclehárny
z
Ostravy.
Představení
vycházelo
z
reálných
zážitků a pocitů členů souboru.
Ti
divákům zahráli situace - jak se může
člověk snadno ocitnout na ulici, jak
zraňující může být postoj okolí a jak
náročné a mnohdy téměř nemožné je
najít
cestu
zpět
do
společnosti.
Představení bylo postaveno z velké
části na aktivitě diváků. Sami diváci
si totiž měli vybrat dvě ze scén
představení, které chtěli vidět znovu
a sami si v nich zahrát, ve snaze najít
lepší cestu ze vzniklých problémů.

9.

Akce – (NE)bezpečí v kyberprostoru

10.

Koncem
listopadu
uspořádalo
naše
sdružení společně s Městem Kopřivnice
besedu
s názvem
(NE)bezpečí
v
kyberprostoru
aneb
děti,
rodiče
a
internet.
Přednášející – Jan Hlaváč z Renarkonu
mluvil o pravidlech, která jsou zdravá
pro používání internetu dětmi, nastínil
možné konce, pokud tomu nechají rodiče
„volný průběh“ a mluvil i o tom, jak
nabídnout dětem alternativy trávení
volného času.
Akce byla první svého druhu a i když
nebyla příliš navštívena přítomni se
shodli, že je třeba v tématu a pořádání
podobných setkání pokračovat.
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Klub Kamarád a členové sdružení

11.

V Klubu Kamarád v roce 2014 pomáhalo
5 dobrovolníků, kteří jsou členy o.s.
„Máš čas?“. Personálně zajišťovali
několik akcí klubu: Vánoce, Tábor KK,
Miss Roma
Kamarádská pouť, Mikuláš a Vánoce
v klubu.
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:
www.klubkamarad.estranky.cz
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Finance sdružení rok 2014
Ekonomické ukazatele

Stav k 31.12.
v tis. Kč

Příjmy c e l k e m v Kč

1 132

z toho

12.

Tržby z prodeje služeb klientům

5,2

Tržby z prodeje služeb - SAD

1 124

Přijaté příspěvky - dary

2,5

Výdaje c e l k e m v Kč
v tom

neinvestiční výdaje

971
provozní

253

mzdové

718

12.

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2014 …… 25
Předseda sdružení:
Bc. Michal Raška
Místopředsedkyně sdružení:
Mgr. Kamila Ondrušková
13.

Hospodářka sdružení:
Bc. Zuzana Jalůvková

13.

Našimi členy jsou sociální pracovníci
a
lidé
pracující
převážně
v
pomáhajících
profesích.
Pro
město
pracujeme
v komisi
prevence
kriminality, účastníme se plánování
rozvoje
města,
spolupracujeme
s Krajským
úřadem
MSK
(pracovní
skupiny).
..a co dál..

14.

14.

Popisky k fotografiím
Počet členů k 31. 12. 2014 …… 25
Předseda sdružení:
Bc. Michal Raška
15.

Místopředsedkyně sdružení:
Mgr. Kamila Ondrušková
Hospodářka sdružení:
Bc. Zuzana Jalůvková
Našimi členy jsou sociální pracovníci
a
lidé
s Krajským
úřadem
MSK
(pracovní skupiny).

15.

16.

16.

17.

17.

Blízká budoucnost - Nové prostory
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
18. 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.
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..a co dál?

19.

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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Vaše sdružení „Máš čas?“

Popisky k
fotografiím

20.
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5__ Prostory denní místnosti v Rackovi
6__ Vánoce v NDC Racek
7__ Loga sponzorů
8__ Graf- služby v NDC Racek
9__ Divadelní představení lidí bez domova
10__ Tábor Klubu Kamarád – Staré Řecko
11__ 15. výročí Klubu Kamarád
12__ Vstup do NDC Racek
13__ Plánování činnosti (Pak oslava)
14__ Výstavba nových prostor Racka
15__ Den sociálních služeb
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