Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2010 byl pro Občanské sdružení KAPPA-HELP rokem rozvoje a odborného růstu, a také rokem
kontrolním. V organizaci proběhlo několik menších i několik významných komplexních kontrol;
nejvýznamnější byly certifikace odborné způsobilosti organizace - a to konkrétně terénních programů a
kontaktních a poradenských služeb. Certifikační proces byl náročný, dlouhý a výsledek výborný. Oba
programy získaly Certifikát odborné způsobilosti od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky do
roku 2014. Další významnou kontrolou byla Inspekce kontaktních a poradenských služeb, která nebyla
vnímána ze strany odborných pracovníků KAPPA-HELP jen jako kontrolní mechanismus – ale i jako
podpora směrem ke zkvalitnění, rozvoji a růstu služby, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.
Inspekční proces bude zakončen v květnu 2011. Kontrolou prošel také Nízkoprahový klub pro děti a
mládež METRO, kde byla kontrola zaměřena na poskytování služeb a realizaci Individuálního projektu
Olomouckého kraje. V roce 2011 připravujeme a očekáváme další certifikační a akreditační procesy
v programu Primární prevence a vzdělávání.
Terénní programy KAPPA-HELP provázely v roce 2010 existenční problémy; i přes značné finanční
potíže, velmi sporadické finanční pokrytí – výrazně pod hranicí minima, se vedení organizace podařilo
programy udržet, a na rok 2011 zajistit finanční prostředky na realizaci terénních služeb. Odborné
stanovisko certifikačního týmu, ale především potřeby našich klientů nám jednoznačně ukazují, že
terénní služba je v našem regionu velmi potřebná, užitečná a řeší efektivně celou řadu problémů.
Ve druhé polovině roku 2010 vedení organizace odstartovalo komplexní restrukturalizaci celé
organizace, změnila se struktura řízení jednotlivých programů, drogové služby byly sloučeny pod
jednotný management, programy se více individualizovaly, profesionalizovaly a vznikl prostor pro nové
kreativní prvky a změny uvnitř jednotlivých programů směrem k odbornému a profesnímu růstu. Důraz
byl kladen především na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců a na kvalitu poskytované péče všem
našim klientům. V roce 2011 plánuje vedení organizace získat mezinárodní certifikát v koučování
zaměřeném na řešení - Reteaming®
Odstartovaly se dva zcela nové projekty primární prevence:
1) KAPPA 250 specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence.
2) PROČ – „Příběhy Rozprávějící O Člověku“
Dokončena byla realizace projektu PREROVOS OBJEKTIVOS.
Ráda bych na závěr úvodního slova poděkovala všem pracovníkům o.s. KAPPA-HELP, za kvalitně
odvedenou práci v roce 2010, za flexibilitu a vysoké pracovní nasazení. Velmi bych si přála, aby rok 2011
byl rokem úspěšným, abychom získaly dostatek finančních prostředků na realizaci všech plánů a
stanovených cílů a celá organizace se dále rozvíjela.
Poděkování a ocenění za velmi dobrou spolupráci patří poskytovatelům dotací, sponzorům,
spolupracujícím organizacím a institucím, bez jejichž podpory by realizování našich programů, projektů
a poskytování sociálních služeb, nebylo možné.
S úctou
Mgr. Ivana Smětalová
ředitelka o.s. KAPPA-HELP

Historie:
1996

Vznik Kontaktního a krizového centra Kappa pro osoby ohrožené užíváním drog
a uživatele návykových látek. Původním zřizovatelem bylo Psychosociální
centrum v Přerově.

1997

Počátky terénní práce v Hranicích a okolí jako nová služba programu.

1998

V rámci programu KKC zahájena činnost telefonické Linky důvěry. Zahájen
částečný provoz pobočky KC Hranice.

1999

Zahájen plný provoz KC Hranice.

2000

Vzniklo občanské sdružení KAPPA-HELP.

2001

Vznik samostatného projektu Terénních programů.

2002

Zahájena činnost romského poradce v rámci služeb Romského programu KKC
Kappa v Přerově, specificky zaměřeného na drogovou problematiku této
populace.

2004

Ukončení provozu Telefonické linky důvěry.

2005

Rozvoj spolupráce s partnery v regionu.

2006

Kontaktní a terénní programy prošly certifikací odborné způsobilosti RVKPP, 10.
výročí založení Kontaktního centra v Přerově.

2007

Rozvoj programů primární prevence na školách, program získal certifikaci MŠMT.

2008

Začal fungovat Nízkoprahový klub METRO v bývalém podchodu na tř. 17.
listopadu v Přerově a okamžitě získal velkou oblibu.

2009

Zahájen provoz Poradenského centra pro problémy pro závislosti v Kojetíně.

Poslání a cíle o. s. KAPPA-HELP:
Poslání:
Hlavním posláním občanského sdruţení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do
nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať jiţ z důvodů uţívání
drog, chudoby nebo ţivota v sociálně vyloučené lokalitě.

Cíle:
Realizace programů sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního
vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob.
Realizace programů léčby, sniţování rizik a resocializace pro osoby ohroţené drogovou
závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím.
Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-neţádoucích jevů,
xenofobie a sociálního vyloučení.
Realizace kulturních a popularizačních aktivit, které slouţí k podpoře souţití mezi majoritou
a minoritními skupinami.
Spolupráce se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR.

Naplňování cílů sdruţení je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných
sluţeb zařízení Kontaktních a poradenských center KAPPA-HELP a jeho pracovišť v Přerově
a Hranicích, Terénních programů ( ve městech Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Kojetín a
jejich okolí ); Nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ Metro v Přerově, Programu
primární prevence a vzdělávání ( Olomoucký kraj ).

KONTAKTNÍ A PORADENSKÁ CENTRA
Kontaktní a poradenské centrum KAPPA-HELP Přerov
Kosmákova 44
750 01 Přerov
+420 581 207 901, +420 773 821 006

Kontaktní a poradenské centrum KAPPA-HELP Hranice
Skalní 1059
753 01 Hranice
+420 773 821 005

Vedoucí programu:
Bc. Ondřej Mikulášek
Tel.: +420 581 207 901, + 420 773 821 004
email: prerov@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2010:
Věra Švédová, Milan Klempár, Kamila Banátová, Veronika Mikešová, Daniela Kováčová,
Marcela Olšaníková, Simona Rosenbergová, Dana Haferníková, Lenka Pivčíková, Danuše
Klvaňová

STATISTIKA PROGRAMU:
Počet klientů/uţivatelů drog/:
Počet kontaktů:
Počet prvních kontaktů:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet individuálního poradenství:

252
2.399
95
26.330
170

Kdo jsme – poslání sluţby
Kontaktní centrum KAPPA-HELP Přerov a Kontaktní centrum KAPPA-HELP Hranice o.s. KAPPAHELP je nízkoprahovou sociální sluţbou poskytující poradenství a sluţby vedoucí ke sniţování
zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s uţíváním nealkoholových návykových látek, a to
jak lidem, kteří tyto látky uţívají, tak i jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům.
Nedílnou součástí poskytovaných sluţeb je usilování o změnu rizikového chování uţivatelů
nealkoholových návykových látek a snaha o jejich motivaci k abstinenci. Sluţby jsou poskytovány ve
městě Přerov a Hranice.

Komu jsou naše sluţby určeny – cílová skupina
-

uţivatelé nealkoholových návykových látek, bývalí uţivatelé, kteří abstinují, příleţitostní
uţivatelé a experimentátoři

-

okolí blízké uţivatelům návykových nealkoholových látek – především rodiče, partneři,
pedagogové a známí

O co usilujeme – cíle sluţby
1. Cíle vzhledem k uţivatelům drog
-

vytvořit bezpečné a respektující prostředí pro uţivatele drog, které je pro ně místně a časově
dostupné a nabízí odborné a profesionální sluţby

-

minimalizovat zdravotní rizika spojená především s injekčním uţíváním drog formou
výměnného programu – výměna jehel, poskytování dalšího materiálu za účelem bezpečného
braní a bezpečného sexu a poučení o jeho pouţívání,

-

zprostředkování orientačních testů na infekční nemoci HIV, ţloutenka typu B a C

-

poskytovat informací o rizicích spojených s uţíváním drog, nechráněným sexem a o
bezpečném braní a sexu

-

zmírňovat a předcházet sociálním a právním rizikům spojených s ţivotním stylem uţivatelů
drog jako je rozpad rodiny, ztráta zaměstnání a domova atd.

-

motivace uţivatelů drog směrem k bezpečnému braní, léčbě a následné abstinenci

-

pomoc a podpora bývalým uţivatelům, kteří abstinují - formou poradenství, terapeutických
pohovorů a zprostředkováním dalších odborných sluţeb

-

poskytovat reference a zprostředkovat kontakt na další odborné a léčebné sluţby

2. Cíle vzhledem k okolí uţivatelů drog – rodiče, partneři, známí a pedagogové
-

vytvořit bezpečné, respektující a příjemné prostředí poskytující odborné a profesionální sluţby
a zajistit jejich místní a časovou dostupnost

-

poskytovat informace o problematice spojené s uţíváním drog a moţnostech řešení obtíţných
vztahových, sociálních, ekonomických a právních situacích, které souvisí s uţíváním drog u
blízké osoby

-

pomáhat blízkým osobám získat náhled na situaci, ve které jsou a pomoci jim hledat řešení,
které vychází s jejich moţností a kompetencí

-

zprostředkovat reference a kontakt na jiná odborná a léčebná zařízení

3. Cíle vzhledem k veřejnosti
-

sniţování riziko moţného rozšíření infekčních nemocí i na většinovou společnost –
stahováním pouţitého injekčního a dalšího zdravotního materiálu a jeho bezpečnou likvidaci

-

monitorováním výskytu infekčních nemocí jako je HIV a ţloutenka typu B a C

-

sniţování zátěţe veřejných rozpočtů za léčbu způsobenou rizikovým chováním uţivatelů drog,
tím ţe uţivatele motivujeme k bezpečnému braní a změně rizikového chování – potenciálně
nejdraţší uţivatel drog pro společnost je ten, který nevyuţívá sluţeb Kontaktních center

-

monitorovat drogovou scénu v Přerově a jeho okolí a informovat o jejím aktuálním vývoji

Program v roce 2010
Kontaktní centrum bylo v roce 2010 vyuţíváno stejnou měrou jako v roce předchozím. Koncem roku
došlo také k rozšíření sluţeb směrem k psychoterapii a poradenství pro rodiče a osoby blízké
uţivatelů nealkoholových návykových látek.
Rok 2010 byl pro nás především rokem „kontrolním“. Na podzim jsme úspěšně prošli Certifikací
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a program je certifikován do roku 2014. Na podzim
loňského roku proběhla v Kontaktním centru Přerov a Hranice inspekce sociálních sluţeb, v němţ
konečný verdikt nebyl sice kladný, ale program získal 114 bodů z moţných 140, coţ také povaţujeme
za úspěch. Na základě doporučení inspekcí jsme začali přepracovávat písemné metodiky a inspekční
proces dokončíme v následujícím roce.
Na podzim roku 2010 došlo také k výrazné změně ve vedení kontaktního centra. Kontaktní centrum
bylo spojeno společně s terénním programem pod jeden management, došlo tak k větší provázanosti a
vzájemné spolupráci obou sluţeb.

TERÉNNÍ PROGRAMY
Terénní programy KAPPA-HELP
Kosmákova 44
750 01 Přerov
+420 773 821 003, +420 773 821 004, +420 773 821 005

Vedoucí programu:
Bc. Ondřej Mikulášek
Tel.: 581 207 901, 773 821 004
email: teren@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2010:
Gabriela Hřeblová, Jana Pánková, Lenka Pivčíková, Danuše Klvaňová, Marcela Olšaníková

STATISTIKA PROGRAMU:
Počet klientů/uţivatelů drog/:
Počet kontaktů:
Počet prvních kontaktů:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet individuálního poradenství

359
1.444
361
6.630
392

Kdo jsme – poslání sluţby
Posláním terénního programu o.s. KAPPA-HELP

je vyhledávat a kontaktovat uţivatele

nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat poradenství a sluţby
vedoucí ke sniţování zdravotních (výměny injekčního materiálu), sociálních a právních rizik. Sluţby
jsou poskytovány v okrese Přerov.

Komu jsou naše sluţby určeny – cílová skupina
-

uţivatelé nealkoholových návykových látek, bývalí uţivatelé, kteří abstinují, příleţitostní
uţivatelé a experimentátoři starší 18 let.

-

okolí blízké uţivatelům návykových nealkoholových látek – především rodiče, partneři a
známí

O co usilujeme – cíle sluţby
Cíle vzhledem k uţivatelům drog
-

Převáţně ústní formou poskytovat informace o rizicích spojených s uţíváním drog,
nechráněném sexu a o bezpečném braní a předávání informačních materiálů

-

vytvořit bezpečné a respektující prostředí pro uţivatele drog, které je pro ně místně a časově
dostupné a nabízí odborné a profesionální sluţby

-

minimalizovat zdravotní rizika spojená především s injekčním uţíváním drog formou
výměnného programu – výměna jehel, poskytování dalšího materiálu za účelem bezpečného
braní a bezpečného sexu a poučení o jeho pouţívání,

-

zprostředkování orientačních testů na infekční nemoci HIV, ţloutenka typu B a C, dále
orientační těhotenské testy a testy na přítomnost drog v moči

-

zmírňovat a předcházet sociálním a právním rizikům spojených s ţivotním stylem uţivatelů
drog jako je rozpad rodiny, ztráta zaměstnání a domova atd.

-

motivace uţivatelů drog směrem k bezpečnému braní, léčbě a následné abstinenci

-

pomoc a podpora bývalým uţivatelům, kteří abstinují - formou poradenství, terapeutických
pohovorů a zprostředkováním dalších odborných sluţeb

-

poskytovat reference a zprostředkovat kontakt na další odborné a léčebné sluţby

Cíle vzhledem k okolí uţivatelů drog – rodiče, partneři, známí a pedagogové
-

poskytovat odborné a profesionální sluţby informující o problematice spojené s uţíváním drog
a moţnostech řešení obtíţných vztahových, sociálních, ekonomických a právních situacích,
které souvisí s uţíváním drog u blízké osoby

-

zajistit jejich místní a časovou dostupnost

-

pomáhat blízkým osobám získat náhled na situaci, ve které jsou a pomoci jim hledat řešení,
které vychází z jejich moţností a kompetencí

-

zprostředkovat reference a kontakt na jiná odborná a léčebná zařízení

Cíle vzhledem k veřejnosti
-

sniţování rizika moţného rozšíření infekčních nemocí i na většinovou společnost – sběrem a
stahováním pouţitého injekčního materiálu a jeho bezpečné likvidace

-

monitorováním výskytu infekčních nemocí jako je HIV a ţloutenka typu B a C

-

sniţování zátěţe veřejných rozpočtů za léčbu způsobenou rizikovým chováním uţivatelů drog,
tím ţe uţivatele motivujeme k bezpečnému braní a změně rizikového chování – potenciálně
nejdraţší uţivatel drog pro společnost je ten, který nevyuţívá sluţeb terénního programu

-

monitorovat drogovou scénu v okrese Přerov a informovat o jejím aktuálním vývoji

Program v roce 2010
Terénní program byl na podzim roku 2010 sloučen pod jednotný management a na pozici vedoucího
nastoupil zkušený odborník. Došlo tak k většímu provázání sluţeb a k jejich vyšší efektivitě, coţ se
především v závěru roku projevilo větším počtem výměn injekčních setů a nakontaktováním nových
klientů.
Na podzim došlo také k novému nastavení poskytování sluţeb a k navýšení dní, kdy jsou terénní
pracovníci přítomni v terénu. Terénní programy poskytují své sluţby v rámci celého okresu Přerov,
především však v městech Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín.
Terénní programy také prošly na podzim roku 2010 certifikací Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky a jsou certifikovány do roku 2014.

PRIMÁRNÍ PREVENCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Programy primární prevence a vzdělávání
Kosmákova 44
750 01 Přerov

Vedoucí programu primární prevence a vzdělávání:
Danuše Klvaňová, DiS.,
Tel.: +420 773 821 010
email: prevence@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2010:
Věra Švédová, Jana Pánková, Kamila Banátová, Markéta Polová, Mgr. Jitka Dolejšová, Mgr. Silvie Houšťavová,
Mgr. Alice Musilová, PhDr. Lenka Skácelová, Doc. PhDr. Jitka Skopalová, PhD., Mgr. Ladislav Spurný, Mgr.
Drahoš Ševčík, Mgr. Hana Vacková, Bc. Tomáš Velička, Václav Tesař, Mgr. René Szotkowski, PhD., Mgr.
Petra Kolaříková, Ing. Miloslava Hrušková, Mgr. Michal Majer, Mgr. Richard Kořínek, Veronika Mikešová,
Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Tomáš Hájek

o.s. KAPPA-HELP nabízí školám program kontinuální prevence, který je zaměřený na
předcházení problémů spojených s návykovými látkami (včetně alkoholu) a na prevenci dalších
forem rizikového chování. Naše proţitkové preventivní programy prošly úspěšně certifikací v
listopadu 2007, certifikát s č. 43/07/CE byl udělen 25.4.2008.

Témata proţitkových lekcí
6. třída: „Já a zodpovědnost“ – legální a nelegální drogy
Hry a techniky zaměřené na reflexi svého chování, co nás ovlivňuje a jak naše chování mohou
ovlivnit drogy. Základní přehled rizik nejběţnějších drog, alkoholu a léků, pochopení vzniku
závislosti. Mohu být „dobrý“ jinak, neţ s drogami?
7. třída: „Co udělám, kdyţ jsem v úzkých?“ - Mapy rozhodování
Příběhy a situace, ve kterých se můţeme cítit ohroţeni. Jak se zachovat, stěţejní aktivitou je
řešení „map rozhodování“ a následně krátké divadlo na zadané příběhy. Konformita se skupinou x
vlastní přání. Nácvik odmítání – jak se dá reagovat v situacích, kdy námi někdo zkouší
manipulovat.
8. třída: „Chceme dobře vypadat“
Poruchy příjmu potravy, anabolika a steroidy, představy o tom, jak se mohu zalíbit opačnému
pohlaví. Práce se třídou rozdělená na dvě skupinky podle pohlaví – dívky (poruchy příjmu
potravy) a chlapci (zneuţívání steroidů a anabolik), vyuţití fotografií anorektiček. Podpora
sebeúcty a názoru, ţe opačné pohlaví dokáţeme zaujmout i jinak neţ svým tělem.
9. třída: „Příběhy závislých“
Ţáci ve skupinách na základě zadaných otázek vytvářejí příběhy závislých, příběhy prezentují
před celou třídou. V této projektivní technice si mohou ţáci propojit své vlastní motivy, potřeby a
problémy s ţivoty lidí, kteří jsou jiţ na drogách závislí.

1. ročník středních škol a učilišť: „Ţivot v závislosti“
Lekce je zaměřena na zamyšlení se nad ţivotním příběhem člověka, který uţívá drogy, studenti
mají moţnost konfrontovat svou představu s reálným pohledem na to, jak drogy narušují
uţivatelům ţivot, rodinné vztahy, vzdělávání atd.. Během lekce hovoříme a diskutujeme také o
síti sociální pomoci závislým.

V letošním roce se nám podařilo zrealizovat také projekt zaměřený na multikulturní výchovu,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a Ministerstvem školství,
mládeţe a tělovýchovy (MŠMT), s názvem „PROČ – Příběhy Rozprávějící O Člověku“.

Témata workshopů projektu „PROČ – Příběhy Rozprávějící O Člověku“:
6., 7. třída: „Ţijí tady s námi“
Aktivizační formou jsou ţáci a studenti seznámeni s pozitivy a negativy souţití s jiným
etnikem. Lektoři workshopu pracují na ovlivnění předsudků s jinými etnickými skupinami a
na podpoře vzájemného souţití. Hlavním cílem je upozornit na diskriminaci v ČR. Vzhledem
k tomu, ţe boj s diskriminací je poměrně novou součástí práva ČR, mají nevládní organizace
úlohu zvyšovat povědomí o jeho potenciálu.
8., 9. třída i 1. ročníky středních škola či učilišť: „Hrozby extrémismu“
Aktivizační formou jsou ţáci a studenti seznámeni s pravicovým a levicovým extremismem,
symbolikou, subkulturou, historií a propagandou. V diskuzi se studenti budou mít moţnost
zamyslet nad cíli radikálů (nepř. Neonacistů) a nad moţnými důsledky realizace těchto cílů
pro jejich ţivot a společnost. Studenti dostanou příleţitost zformulovat si svůj názor a postoj k
tématu.

STATISTIKA PROGRAMU:
Počet klientů/ţáků,studentů/:

2.223

Počet kontaktů:

2.595

Počet institucí:
Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče/:
Veřejné primárně preventivní a osvětové akce:
Počet klientů/ţáků,studentů/ projektu „PROČ“:

35
256
1.038
195

Díky provázanosti programu primární prevence s naším kontaktním a poradenským centrem a
nízkoprahovým klubem, můţeme rizikovým jedincům nabídnout navazující sluţby. Podle našich
dosavadních zkušeností má většina oslovených škol o preventivní programy velký zájem (
především o kontinuální ), v okrese Přerov ţádná jiná organizace srovnatelné programy nenabízí.
Programy projektu PROČ realizujeme v celém Olomouckém kraji.

Program v roce 2010:
Program Primární prevence KAPPA-HELP nabízí všeobecnou primární prevenci pro školy a školská
zařízení zaměřenou nejen na prevenci uţívání návykových látek, ale také na zvládání rizikových
situací. Neklademe důraz jen na edukativní aktivity, ale formou her a interaktivních technik si tyto
informace ţáci a studenti mohou začlenit do oblasti ţivotních dovedností, s vyuţitím kritického
myšlení.
V rámci plánu z loňského roku, jsme v letošním roce začali realizovat i dva nové projekty, které
doplňují projekt Primární prevence KAPPA-HELP.
KAPPA 250 - specializační dvouleté studium pro školní metodiky, studium bylo zahájeno v lednu
2010 a bude realizováno i v roce 2011. Je určeno pedagogům a pedagogickým pracovníkům.
PROČ - „Příběhy Rozprávějící O Člověku“ projekt je reakcí na současný alarmující stav v ČR, kdy
se zvyšuje intenzita rasistického a xenofobního smýšlení a s tím spojených útoků. Projekt byl zahájen
v únoru 2010 a bude realizován i v roce 2011.
Během roku jsme se účastnili i několika veřejných akcí s drogovou osvětou a to: festival „Jeden svět“,
„Běh proti drogám“, „Den souţití“, „Velvet Revolution“. Na těchto akcích jsme oslovili 1038 osob.
V tomto roce jsme navázali spolupráci s novou supervizorkou Mgr. Renatou Václavkovou.
Rok 2010 byl pro program Primární prevence velmi úspěšný, rádi bychom v našich aktivitách
pokračovali i v následujících letech. Pokud to finanční, materiální a personální zdroje umoţní, do
budoucna plánujeme další rozšíření nabídky programů.
V roce

2011 se zaměříme na úpravu metodiky programu, plánujeme přepracování koncepce a

jednotlivé související vnitřní dokumenty. Dále chceme začlenit do stálé nabídky i programy zaměřující
se na multikulturní výchovu, rozšířit nabídku o programy zdravého ţivotního stylu a programy
zaměřené na mezilidské vztahy a komunikaci.
Plánujeme rovněţ zajímavé preventivní aktivity na akcích pro širokou veřejnost ( dětský den, hudební
akce ). Zaměříme se také více na rodinné poradenství.
Od ledna 2011 budeme nabízet opět velmi ţádané besedy s Ex-userem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ - METRO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ - METRO
Kryt CO pod třídou 17.listopadu
(místo sluţby – ne poštovní adresa!)
Přerov
Vedoucí programu:
Mgr. Jana Jurášová
Te.: 581 207 901, 773 821 007
Email: metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2010:
Gabriela Hřeblová, Veronika Mikešová, Milan Klempár, Zdeněk Gábor, Markéta Polová,
Věra Švédová, Lucie Svobodová
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ METRO ( klub METRO ) je anonymní sociální
sluţba, bezplatná a otevřená všem dětem a mládeţi ve věku od 6-26 let, bez ohledu na barvu
pleti, rasovou příslušnost, sociálně ekonomickou situaci, sexuální orientaci a zdravotní či jiný
handicap.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ Metro, je určený pro jedince se sociálním ohroţením
či vyloučením a mladým lidem ohroţeným různými druhy rizikového chování. Klub METRO
nabízí moţnosti a příleţitosti, jak vyuţít svůj potenciál, rozvíjet své schopnosti a dovednosti,
smysluplně a zábavně trávit svůj volný čas.
Poskytujeme zejména sociální sluţby a poradenství ve všech oblastech např. rodinné vztahy,
finanční problémy, sociálně – právní problematika, uplatnění na trhu práce, zvýšení školní
úspěšnosti, podpora školní docházky…
V široké nabídce krouţků a volnočasových aktivit si kaţdý můţe vybrat co je mu blízké a co
ho baví. Mezi oblíbené volnočasové aktivity patří stolní fotbal, ping-pong, sportovní aktivity,
hudební krouţek, výtvarné aktivity, krouţek doučování, angličtiny a výpočetní techniky,
vaření, promítání filmů a následné diskuse. Kaţdý měsíc pořádáme mimo-klubové aktivity
formou sportovních utkání a aktivit nebo atraktivních výletů.
Cílem je poskytnout dětem a mládeţi bezpečný a tvořivý prostor, jako alternativu ţivota na
ulici, kde jsou tito jedinci často ohroţeni různými sociálně patologickými vlivy. Právě
nepříznivá ţivotní situace, ekonomické moţnosti nebo jiné nepříznivé vlivy můţou za to, ţe
děti a mládeţ nemají moţnost naplnit smysluplně svůj volný čas. Zábavu potom vymýšlejí
sami a ne vţdy je to zábava, která by se slučovala se zájmy většinové společnosti. Obzvlášť
ohroţena je mládeţ mezi 14-18 rokem, která předčasně končí povinnou školní docházku a
rezignuje na další stupně vzdělávání. Naším cílem je Motivovat jedince a podporovat je
v nelehkých ţivotních situacích.

STATISTIKA PROGRAMU
Počet klientů:
Počet kontaktů:

259
3 187

Počet prvních kontaktů:

99

Počet volnočasových aktivit/kontaktů:

91

Počet kontaktů na volnočasových aktivitách
Počet mimoklubových aktivit kontaktů:

822
9

Počet kontaktů ve volnočasových aktivitách

63

Průměrný věk – kvalifikovaný odhad

16,5 let

Počet návštěv v NZDM byl ještě zpočátku roku průměrný, posléze se však rapidně propadl.
Bohuţel jsme se v tomto období přechodně přestěhovali do jiných prostor, coţ se na
návštěvnosti projevilo. Prostory byly vzdálenější lokalitě, odkud naše cílová skupina pochází
a mladší děti nechtěli rodiče pouštět tak daleko. K návratu na standardní návštěvnost došlo aţ
v červenci, kdy jsme se stěhovali do prostor původních a klub mohl opět začít fungovat na
plno. Díky veřejným akcím, které jsme v letním období uspořádali, se rovněţ zvedl počet
prvokontaktů.

Graf návštěvnosti dle čtvrtletí:

V roce 2010 jsme uspořádali 100 různých společných aktivit. Od doučování, výukových a
volnočasových krouţků, přes výtvarné krouţky aţ po různé výlety mimo klub či pozvání
veřejnosti na klub. Jak jiţ z předešlých grafů vyplývá, nejplodnější byly letní a podzimní
měsíce, po návratu do původních prostor klubu.

PROGRAM V ROCE 2010
Nízkoprahový klub Metro byl v roce 2010 otevřen čtyři dny v týdnu (pondělí –čtvrtek), vţdy
od 13:30 do 18:30 hod.
Denní průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 20 dětí denně
Kaţdé pondělí máme uzavřenou chodbu a máme aktivity zaměřené na individuální práci a
rozvoj dětí a mládeţe. V pondělí jsou většinou krouţky vaření a jiné nesportovní aktivity a
pravidelné krouţky anglického jazyka.
Úterý se nese v duchu hudby a dominantní je právě hudební krouţek, který je velice oblíbený
u všech klientů. V úterý je prostor pro sportovní aktivity a počítačový krouţek. Ten je
zaměřen na zvyšování počítačové gramotnosti a orientace se v internetových portálech.
Středeční dny patří opět angličtině a doučování. Také se tento den většinou promítají různé
dokumentární filmy, které sebou přináší spoustu plodných témat vhodných k následné diskusi.
Jedinci se učí komunikovat, otevřeně vyjádřit svůj názor a postřeh k dané problematice.
V zimních měsících patří právě středeční odpoledne oblíbenému sportu – Fotbalu, kdy chodí
klienti pravidelně hrát fotbal na ZŠ Boţeny Němcové.
Čtvrteční dny jsou dětmi hodně vyuţívány k povídání s pracovníky klubu. Často vznikají
menší skupinky, na kterých se řeší důleţité téma, se kterým klienti sami přišli. Děti a mládeţ
si zvykli na to, ţe si mohou popovídat o svých problémech a hledat řešení i s jiným dospělým,
neţ znají ze svého blízkého kruhu rodiny. I tento den se hojně vyuţívají volnočasové aktivity,
které máme na klubu denně k dispozici.

Rozvaha (v tis. Kč)

k 1.1.2010

Aktiva celkem
dlouhodobý nehmotný majetek
oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému hmotnémumajetku

k 31.12.2010

319
31
-31
316
-316

515
31
-31
316
-316

pohledávky celkem
krátkodobý finanční majetek
náklady příštích období

228
71
20

136
364
15

Pasiva celkem
výsledek hospodaření celkem

319
-222

515
-475

422
119

505
485

krátkodobé závazky celkem
přechodné účty pasivní

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady celkem
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
jiné ostatní náklady

5419
481
174
37
157
11
759
2928
800
13
6
7
46

Výnosy celkem
tržby z prodeje služeb
ostatní výnosy
provozní dotace

5165
776
15
4374

Výsledek hospodaření

-254
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PODĚKOVÁNÍ
Činnost našeho občanského sdruţení by nebyla moţná bez mnoţství spolupracujících
organizací, našich příznivců a sponzorů a také dobrovolníků, kteří nám pomáhají při realizaci
programů a přinášejí nové a cenné nápady. Všem chceme poděkovat a ocenit také to, ţe si
vybrali nepříliš populární, ale velmi potřebnou oblast sociální prevence.

Programy KAPPA-HELP financují a sponzorují
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Rada vlády pro záleţitosti romské menšiny,
Ministerstvo zdravotnictví, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Město Hranice, Město
Lipník nad Bečvou, Město Kojetín, Telemens s.r.o., Evropský sociální fond a státní rozpočet
České republiky

Spolupracující organizace
Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum, Armády spásy Přerov, P-centrum Olomouc,
K-centrum Jeseník (o.s. Darmoděj), Český červený kříţ, Charita Přerov, Člověk v tísni,
o.p.s., Nízkoprahový klub Pavlač (o.s. Ratolest), o.s. Internetporadna, , Psychiatrická
klinika FN Olomouc, Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc – Hradisko,
PL Bílá Voda, PL Kroměříţ, PL Šternberk TK Krok Kyjov, TK Bílá Voda, Komise
prevence kriminality Rady Města Přerova, Pedagogicko-psychologická poradna Přerov,
Poradna pro rodinu Ol. Kraje Přerov, sociálně-zdravotní odbory měst okresu, Elim
Hranice, Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příznivci a spolupracovníci
Mgr. Richard Kořínek, PhDr. Renáta Köttnerová, PhDr. Šárka Krákorová-Pajůrková, Bc.
Michal Poláček, prim. MUDr. Juraj Rektor, Mgr. Jaroslav Dobeš, Mgr. Zuzana Starostová,
Ing. Marta Valenčíková, Josef Vondrka, Bc. Jana Ţouţelková, Mgr. Martin Navrátil PhD., Bc.
Pavel Vítek, Mgr. Michal Majer, Bc. Tomáš Hájek, PhDr. Dagmar Krutilová, Ing. Radoslav
Jančev, Petr Janoušek, Mgr. Jitka Dolejšová, Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Alice Musilová,
PhDr. Lenka Skácelová, Doc. PhDr. Jitka Skopalová, PhD., Mgr. Ladislav Spurný, Mgr.
Drahoš Ševčík, Mgr. Hana Vacková, Bc. Tomáš Velička, Václav Tesař, Mgr. René
Szotkowski, PhD., Mgr. Petra Kolaříková, Ing. Miloslava Hrušková…
,

