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Vážení přátelé,
poprvé se vám hlásím jako zástupce
zapsaného spolku. Všechny administrativní
změny v pořádku proběhly a „Máš čas?“ je
zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném
krajským soudem v Ostravě.

1.

Stěžejním tématem této zprávy budou
informace o realizaci sociální služby –
Nízkoprahového denního centra
Racek.
Finance, statistiky a pořádané akce.
Přidáme i něco málo o Klubu Kamarád.
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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 2015 máme za sebou již 6 let
fungování NDC Racek
► 6/2015 „Máš čas?“ zapsán ve spolkovém
rejstříku

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 šestým
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 2015 (statistika)
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5.

Počet dnů, ve kterých byla služba
otevřena: 251
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili
službu: 97
Počet kontaktů s klienty: 4423
Počet nových klientů: 34
Počet klientů, jež v daném roce odešli: 14
Počet intervencí - Individuální sociální
práce s klientem: 785
Skupinová sociální práce: 49
Využití sprchy: 505
Využití pračky: 117
Využití kuchyně: 3074
Odebrání oděvu z šatníku: 97

Ve sloupcích „Klienti, kteří
v daném roce alespoň jednou
využili službu“ vidíme, že
v roce 2015 oproti předchozímu
roku počet poklesl o 25. Snížil
se počet těch klientů, kteří
byli
dlouhodobými
zjevnými
„bezdomovci“ a to z důvodu
ubytování na ubytovnách, či
návazných sociálních službách,
úmrtí, odcestování, léčby, nebo
nástupu do výkonu trestu. Tito
se po návratu často stávají
opět osobami bez přístřeší.
Průměrný počet klientů za den
byl 17,6 - přibližně stejný
jako v loňském roce.

Výkony
Srovnání roků 2010 - 2015
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4.

Klienti
Srovnání roků 2010 - 2015
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Podíváme-li
se
na
graf
„optikou“ 6 let fungování
zjistíme, že první tři roky
kontakty
převýšily
počet
5000, následující tří leté
období kontaktování dosáhlo
maximálně počtu 4,5 tisíc.
Graf kopíruje situaci, ve
které byl zahájen provoz.
Zaznamenali
jsme
pokles
intervencí cca o 200. Osoby
bez
domova
mají
možnost
v Kopřivnici využít pro ně
adekvátní sociální služby.

6.

Financování NDC Racek v roce 2015
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Financování:
Krajský úřad MSK
z kapitoly 313 (MPSV) věnoval na
provoz 62%, město Kopřivnice 36%,
Ostatní 3%.
Velmi nás těší, že jsou mezi námi i
tak
aktivní
členové,
kteří
uspořádají třeba Bleší trh a výtěžek
věnují na provoz NDC Racek. Díky
Pavle!
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Akce – den země

8.

V dubnu jsme uspořádali brigádu v
okolních lesích za účelem vysbírání
odpadků v rámci Dne země. Zúčastnilo se 7
klientů. Nasbíráno bylo kolem 70 kg
biologicky nerozložitelného odpadu a to v
lokalitě Bílá hora – Kamenárka, Váňův
kámen, cesta vedoucí od ulice Záhumenní
směrem k zahrádkářské kolonii a další
turistické stezky. Za práci účastníci
dostali snídani, svačinu a na oběd guláš.
Akci
financoval
spolek
„Máš
čas?“
z prostředků
obdržených
od
města
Kopřivnice. Náklady za likvidaci odpadu
hradil
Odbor
životního
prostředí
Městského úřadu Kopřivnice. Bylo to již 6
čištění lesa v rámci Dne země. V průběhu
6 let, kdy Racek tyto akce pořádá, se
zúčastnilo celkem 81 lidí a dohromady
bylo posbíráno více než 570 Kg odpadu.
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Klub Kamarád a členové spolku
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V Klubu Kamarád v roce 2015 pomáhalo
několik dobrovolníků, kteří jsou členy
„Máš čas?“, z.s. Personálně zajišťovali
několik akcí klubu: Vánoce, Tábor KK,
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 spolku rok 2015
Stav
k
31.12. v tis.
Kč
984

Ekonomické ukazatele
Příjmy c e l k e m v Kč
z toho
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Tržby z
klientům

prodeje

služeb
4

KÚ MSK

612

Město Kopřivnice

360

Ostatní
Výdaje c e l k e m v Kč
v tom
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8
1000

neinvestiční výdaje provozní
mzdové

254
746

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2015 …… 21
Předseda sdružení:
Bc. Michal Raška
Místopředsedkyně sdružení:
Mgr. Kamila Ondrušková
11.

11.
Hospodářka sdružení:
Bc. Zuzana Jalůvková
Našimi členy lidé pracující převážně v
pomáhajících
profesích.
Pro
město
pracujeme
v komisi
prevence
kriminality, účastníme se plánování
rozvoje
města,
spolupracujeme
s Krajským úřadem MSK.

..a co dál?

12.

Společenských problémů, na které je
nutno reagovat vidíme kolem sebe stále
dost. I moderní současnost, život v
sociálním státě s podpůrným sociálním
systémem.. i zde nalezneme lidi, na
které se zapomnělo, pro které je složité
domoci se svých oprávněných nároků..
Proto i nadále bude spolek „Máš čas?“
podporovat
aktivity
vedené
směrem
k sociálně
i
jinak
hendikepovaným
spoluobčanům a bude se snažit činit
jejich život o něco lepší.
Váš spolek „Máš čas?“,z.s.
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