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Vážení přátelé,

1.

předkládáme Vám zprávu za rok 2016 o
činnosti našeho spolku. Naleznete v ní
zejména informace o fungování sociální
služby, kterou provozujeme a tou je
Nízkoprahové denní centrum Racek. Zpráva
obsahuje statistiky z provozu, ekonomické
informace o financování i meziroční
srovnání sedmi let.

1.

Čtěte tedy dále Vy, kdož se chcete něco
dozvědět o aktivitách malého spolku, jehož
členové se rozhodli měnit své okolí tak
říkajíc „odspodu“. Díky za Váš zájem.
Michal Raška, předseda sdružení.

Rekapitulace historie

2.

► 22. 2. 2002 – zápis sdružení do rejstříku
Ministerstva vnitra ČR.
► Od r. 2002 – 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.
► V roce 2009 realizovalo terénní program
pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici.
► 6/2015 „Máš čas?“ zapsán ve spolkovém
rejstříku
► V roce 2016 máme za sebou již 7 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.
Spolek „Máš čas?“, z.s. jej provozuje od
roku 2010
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
streetworkvyhledávají
osoby
bez
přístřeší a nabízejí jim sociální pomoc.
Ve službě jsou zaměstnáni 2 sociální
pracovníci na plný úvazek a 1 externista.

3.

NDC Racek v roce 2016 (statistika)

4.

5.

Počet dnů, ve kterých byla služba
otevřena: 254
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili
službu: 103
Počet kontaktů s klienty: 4551
Počet nových klientů: 38
Počet klientů, jež v daném roce odešli: 19
Počet intervencí - Individuální sociální
práce s klientem: 850
Skupinová sociální práce: 42
Využití sprchy: 597
Využití pračky: 191
Využití kuchyně: 3396
Odebrání oděvu z šatníku: 51

Snížil se počet těch klientů,
kteří
byli
dlouhodobými
zjevnými „bezdomovci“ a to z
důvodu
úmrtí,
odcestování,
léčby, nebo nástupu do výkonu
trestu. Průměrný počet klientů
za den byl 18. Nejčastějším
důvodem, proč lidé končí tzv.
na
ulici
je
chronická
závislost na alkoholových i
nealkoholových
drogách
a
problémy
s duševním
ale
i
fyzickým zdravím. 22 klientů
je uživateli centra Racek po
celých 7 let. Někteří s kratším
obdobím bydlení na AD, či
ubytovnách.

Výkony
Srovnání roků 2010 - 2016

6.

4.

Klienti
Srovnání roků 2010 - 2016

5.

Podíváme-li
se
na
graf
„optikou“ 7 let fungování
zjistíme, že první tři roky
kontakty
převýšily
počet
5000,
následující
období
kontaktování
dosáhlo
maximálně počtu 4,5 tisíc a
v 2016
tuto
hranici
překročilo o 51. Situace se
poslední 4 roky více méně
nemění.
Službu
stále
navštěvují lidé, kteří část
svého
života
prožijí
v prostoru ohraničeném AD,
Noclehárnou, centrem Racek
popř. levnou ubytovnou.

6.

Financování NDC Racek v roce 2016

7.

Náklady: 1 017 tis.
Výnosy: 1003 tis.
Ztráta byla kryta z výnosů minulých
let.
Město Kopřivnice financovalo službu
z 41%, Krajský úřad MSK z kapitoly
313 (MPSV) věnoval na provoz 31%, a
KÚ MSK ze svého rozpočtu podpořilo
službu
27%.
Ostatní
(členské
příspěvky,
dar
města
Štramberk,
dobrovolné vstupné na divadlo) 1%.

7.

Finance spolku rok 2016
Stav
k
31.12. v tis.
Kč
1003

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

8.

Tržby z
klientům

prodeje

služeb
4,8

Město Kopřivnice

415

KÚ MSK

306

KÚ MSK (MPSV)

267

Ostatní
Výdaje c e l k e m v Kč

9,5
1017

v tom

204

neinvestiční výdaje provozní
mzdové

8.

813

Akce – den země

9.

22. dubna 2016 uspořádali pracovníci
centra Racek brigádu v rámci Dne země.
Jako tradičně i letos to byl sběr
odpadků. Zúčastnilo se 9 klientů
Racka. Nasbíráno bylo kolem 150 kg
biologicky nerozložitelného odpadu. Za
práci
obdrželi
účastníci
snídani,
svačinu a na oběd jako vždy- guláš.
Náklady za likvidaci odpadu pak
hradil
Odbor
životního
prostředí
kopřivnického Městského úřadu. Bylo
to již 8 čištění lesa v rámci Dne země,
které pracovníci společně s klienty
realizovali.
V průběhu 6 let, kdy Racek tyto akce
pořádá, se zúčastnilo celkem 90 lidí a
dohromady bylo posbíráno a vyneseno z
lesa kolem 720 Kg odpadu.

9.

Akce – divadlo bez domova (Bratislava)
Divadelní představení Kuca paca bylo
čtvrtým v pořadí, které pořádal spolek
„Máš čas?“, z.s. a které je tvořeno herci –
lidmi bez domova. Tentokrát přijel soubor
doplněný herci- lidmi s tělesným a
duševním
postižením.
Herci
jsou
prostřednictvím
divadla
aktivizováni.
Učí se sebeprezentace, dostávají se do
kontaktu s normálním – nepatologickým
prostředím.
Veřejnost
často
kladně
hodnotí velkou výpovědní hodnotu, kterou
mají příběhy lidí bez domova. Herci hrají
situace ze svého života na ulici, který je
často velmi dramatický. Zde není třeba
sahat
po
zdramatizovaných
textech
osvědčených autorů, neboť tyto příběhy
píše život sám.

10.

10.

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2016 …… 21
Předseda spolku:
Bc. Michal Raška
Místopředsedkyně spolku:
Mgr. Kamila Ondrušková
11.

11.
Hospodářka spolku:
Bc. Zuzana Jalůvková
Našimi členy jsou 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?
V příštím roce bude mít naše organizace
15 let výročí od vzniku. Chystáme
velkolepé setkání pro všechny, kteří se
podíleli na jeho aktivitách!

12.

Náš spolek si vzal za úkol pomáhat
lidem v tíživé životní situaci. I když
se toho od doby, kdy jsme jej zakládali
po
stránce
sociální
pomoci
hodně
změnilo, ještě stále jsou mezi námi
desítky lidí, kterým je třeba nabídnout
pomocnou ruku a podpořit je. Jsme stále
tady a pro tyto činnosti máme stále
čas..
Váš spolek „Máš čas?“,z.s.

12.

