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Výroční zpráva 2011

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2011 byl pro OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAPPA-HELP rokem významných změn a dalšího odborného
rozvoje všech programů organizace.
Byl dokončen proces komplexní restrukturalizace celé organizace, odborné týmy se soustředily na
naplnění vytyčených vysokých cílů pro rok 2011. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – METRO, se
přestěhovalo z nevyhovujících prostor do prostor nových, které jsou vhodně strukturované pro skupinovou
i individuální práci s dětmi a mládeží. Je možné rovněž realizovat více atraktivních a kreativních
volnočasových aktivit a díky novým prostorám, je naše nabídka velmi pestrá.
V květnu 2011 byl zakončen inspekční proces, s velmi pozitivní písemnou zpětnou vazbou od vedoucí
inspekčního týmu, čehož si velmi vážíme.
Velký důraz jsme kladli i v letošním roce - na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců a na kvalitu
poskytované péče všem našim klientům. V roce 2011 vedení organizace získalo mezinárodní certifikát v
koučování zaměřeném na řešení - Reteaming®.
Významnou změnou je rovněž vstup o.s.KAPPA-HELP do Sdružení pro kvalitu, z.s.p.o. a možnost podílet
se na rozvoji kvality a vzdělávání pracovníků ve spolupráci s kolegy z celého Olomouckého kraje.
Pořádali jsme opět několik zajímavých akcí pro klienty, spolupodíleli se na zajištění aktivit našich
partnerů a spolupracujících organizací a uspořádali dvě významné akce pro veřejnost ( kulturní a
vzdělávací ). V srpnu se konal první ročník hudebního festivalu – KAPPA-FEST. V září jsme pořádali
velkou konferenci projektu PROČ – „Příběhy Rozprávějící O Člověku“, zaměřenou na extremismus ve
školní výuce, multikulturní výchovu a současnou extrémistickou scénu ČR.
V závěru roku úspěšně dokončili naše specializační dvouleté studium pro školní metodiky prevence první
studenti; celkem 13 absolventů studia získalo certifikát s akreditací MŠMT.
Ráda bych ocenila celý tým pracovníků o.s.KAPPA-HELP, za kvalitně odvedenou práci v roce 2011, za
maximální pracovní nasazení, profesionalitu a v neposlední řadě za shovívavost k opožděnému
financování celé organizace.
Věřím, že v dalším období budeme mít dostatečné a včasné finanční pokrytí, na zajištění všech našich
poskytovaných služeb a programů.
Poděkování za spolupráci patří všem poskytovatelům dotací, sponzorům, spolupracujícím organizacím a
institucím, úředníkům a politikům, bez jejichž podpory by realizování našich programů, projektů a
poskytování sociálních služeb klientům, nebylo možné.

S úctou
Mgr. Ivana Smětalová
ředitelka o.s. KAPPA-HELP

Významné události 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.

2010

Certifikace RVKPP 2 programů o.s.KAPPA-HELP - kontaktních a
poradenských center a terénních programů. Realizace 2 nových, významných
projektů primární prevence.

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

Cíle:
Realizace programů sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního
vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob.
Realizace programů léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou
závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím.
Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů,
xenofobie a sociálního vyloučení.
Realizace kulturních a popularizačních aktivit, které slouží k podpoře soužití mezi majoritou a
minoritními skupinami.
Spolupráce se státními i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR.
Naplňování cílů sdružení je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných služeb
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 mládež – METRO v Přerově; Poradenského
centra pro problémy se závislostmi v Kojetíně; Programu primární prevence a vzdělávání
(Olomoucký kraj); Specializačního studia pro školní metodiky prevence (celá Česká republika).

KONTAKTNÍ

A

PORADENSKÁ CENTRA

Kontaktní a poradenské centrum
KAPPA-HELP Přerov
Kosmákova 44
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Bc. Ondřej Mikulášek
Kontakty:
Tel.: + 420 773 821 004, 773 821 003

Kontaktní a poradenské centrum
KAPPA-HELP Hranice
Skalní 1059
753 01 Hranice

email: prerov@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2011:
Věra Švédová, Kamila Banátová, Veronika Mikešová, Simona Rosenbergová, Dana Haferníková,
Lenka Pivčíková, Danuše Klvaňová, Barbora Hamanová, Ivo Vavřík, Adéla Šebestová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2011:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet kontaktů:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet individuálního poradenství:

214
2.957
20.765
144

Kdo jsme – poslání služby:
Kontaktní centrum KAPPA-HELP Přerov a Kontaktní centrum KAPPA-HELP Hranice o.s. KAPPAHELP je nízkoprahovou sociální službou poskytující poradenství a služby, které vedou ke snižování
zdravotních, sociálních a právních rizik spojených s užíváním nealkoholových návykových látek, a to
jak lidem, kteří tyto látky užívají, tak i jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům. Nedílnou
součástí poskytovaných služeb je usilování o změnu rizikového chování uživatelů nealkoholových
návykových látek a snaha o jejich motivaci k abstinenci. Služby jsou poskytovány ve městě Přerov a
Hranice.
Komu jsou naše služby určeny – cílová skupina:
- uživatelé nealkoholových návykových látek, bývalí uživatelé, kteří abstinují, příležitostní
uživatelé a experimentátoři
- okolí blízké uživatelům návykových nealkoholových látek – především rodiče, partneři,
pedagogové a známí
Program v roce 2011
V roce 2011 jsme pokračovali ve změnách směrem k odbornému růstu služby, které jsme započali
v roce 2010. Naším cílem bylo služby více profesionalizovat a směřovat k cílenému poradenství a
terapiím a také poskytovat služby klientům výhradně z cílové skupiny – tedy uživatelům
nealkoholových návykových látek a jejich blízkému okolí. Úspěšně jsme dokončili proces inspekce
kvality. Díky úzkému propojení služeb Kontaktních a poradenských center a Terénních programů,
začalo do Kontaktních a poradenských center docházet koncem roku také stále více nových klientů.
V srpnu 2011 jsme v Přerově na Laguně uspořádali hudební festival – KAPPA-FEST. Festival
navštívilo vice jak 600 lidí a zahrálo na něm několik hudebních kapel; jako třeba Žamboši, Hope
Astronaut, Fiordmos, Ginger.
Na konci roku se nám podařilo nalézt nové vhodné prostory v centru Přerova – na ulici Kojetínská.
Začátkem roku 2012 plánujeme přestěhovat celou pobočku Kontaktního a poradenského centra
v Přerově do nových prostor.

TERÉNNÍ

PROGRAMY

Terénní programy KAPPA-HELP
Kosmákova 44
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Bc. Ondřej Mikulášek
Kontakty: Tel.: +420 773 821 004, 773 821 005 email: teren@kappa-help.cz
Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2011:
Jana Pánková, Lenka Pivčíková, Tomáš Šenovský, Barbora Hamanová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2011:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet poradenství a terapie:

1413
10.517
225

Kdo jsme – poslání služby:
Posláním terénního programu o.s. KAPPA-HELP
je vyhledávat a kontaktovat uživatele
nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat poradenství a služby
vedoucí ke snižování zdravotních (výměny injekčního materiálu), sociálních a právních rizik. Služby
jsou poskytovány v okrese Přerov.
Komu jsou naše služby určeny – cílová skupina:
-

uživatelé nealkoholových návykových látek, bývalí uživatelé, kteří abstinují, příležitostní
uživatelé a experimentátoři starší 18 let.
okolí blízké uživatelům návykových nealkoholových látek – především rodiče, partneři a známí

Program v roce 2011
V roce 2011 jsme výrazně navýšili počet hodin v přímé práci v terénu. Terénní pracovníci pravidelně
dojíždí do Kojetína, Lipníku nad Bečvou, Hranic a chodí do terénu v Přerově. Navýšení počtu terénních
hodin se výrazně odrazila v počtech oslovených lidí – těch bylo v roce 2011 více jak 3000. Také se nám
podařilo výrazně zvýšit počty výměn oproti roku 2010 o více jak 4000 stažených použitých injekčních
stříkaček.
Terénní pracovníci kontaktované klienty aktivně odkazují do Kontaktních center, což se projevilo
zvýšeným počtem nových klientů, kteří začali pravidelně do Kontaktního a poradenského centra
docházet.
Na jaře 2011 terénní pracovníci provedli monitoring ve městě Přerov a Hranice. Cílem monitoringu
bylo zjistit výskyt potenciálních klientů terénních programů. V létě terénní pracovníci nabízeli své
služby také účastníkům známého festivalu Pod parou. V závěru roku jsme provedli výzkum mezi
intenzivními uživateli konopných drog; z výzkumu nám vzešla alarmující zjištění, že průměrný věk
prvního užití konopí je mezi mladými lidmi na Přerovsku 14 let; pravidelný uživatel, který konopí
užívá denně, nebo několikrát týdně - vykouří za den více jak 2g konopí. V rámci terénní práce jsme se
zapojili do nového projektu, který bude pokračovat i v roce následujícím a je zaměřen na pravidelnou a
systematickou práci s intenzivními uživateli konopných drog.

PRIMÁRNÍ

PREVENCE

Programy primární prevence
Škodova 96/11
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Mgr. Jana Jurášová
Kontakty:
Tel.: +420 773 821 007

email: prevence@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2011:
Veronika Máchalová, Kateřina Krhutová, Lucie Balarinová, Danuše Klvaňová, Kamila Banátová,
Zuzana Hansliánová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2011:
Počet klientů/žáků,studentů/na lekcích:
Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče, odborníci/:
Počet veřejných primárně preventivních a osvětových akcí:

2.629
274
11

Kdo jsme – popis programu:
Program Primární prevence KAPPA-HELP, nabízí školám v celém Olomouckém kraji program
kontinuální prevence, který je zaměřený na předcházení problémům spojených s návykovými látkami
(včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování. Naše prožitkové preventivní
programy prošly úspěšně certifikací v listopadu 2007, certifikát s č. 43/07/CE byl udělen 25.4.2008.
Témata prožitkových lekcí a dalších programů:
6. třída: 1) „Já a zodpovědnost“
2) Drogy a já
3) Vztahy
7. třída: 1) „Co udělám, když jsem v úzkých?“ 2) Nebojte se rozhodnout
3) Závislosti
8. třída: 1) „Chceme dobře vypadat“
2) Jsem jaký jsem
3) Závislosti
9. třída: 1) „Příběhy závislých“
2) Umění přežít
3) Závislosti
Doplňkové programy - workshopy projektu „PROČ – Příběhy Rozprávějící O Člověku“: 6, 7. třída:
„Žijí tady s námi“, 8., 9. třída i 1. ročníky středních škola či učilišť: „Hrozby extremismu“. Besedy
s ex-userem, besedy pro rodiče, adaptační kurzy, teambuildingové aktivity, interaktivní besedy v KC a
NZDM.
Komu jsou naše programy určeny – cílová skupina:
Žáci a studenti základních a středních škol, rodiče,pedagogové a další odborníci na školách.
Program v roce 2011:
Program Primární prevence KAPPA-HELP prošel řadou organizačních a personálních změn. V novém
školním roce se vedoucí programu Primární prevence stala Mgr. Jana Jurášová. Vytvořili jsme novou
nabídku Primárně preventivních programů a zážitkových lekcí. Programy jsme modernizovali, zapojili
nové nápady a trendy primární prevence. Zavedli jsme pro naše klienty poradnu na skype, na kterou se
mohou obrátit nejen žáci a studenti, ale i pedagogové a pracovníci školských zařízení. Od ledna 2011
jsme opět zařadili do programu besedy s ex-userem, a ihned se staly velmi využívané. V našich
preventivních programech, které jsou koncepčně vzájemně provázány, využíváme interaktivní
zpracování jednotlivých témat; naši lektoři využívají prvky dramaterapie, arteterapie a biblioterapie.
V rámci lekcí si žáci a studenti představují, procvičují si různé druhy chování, rozšiřují si tak repertoár
sociálních rolí, procvičují si verbální a nonverbální komunikaci a pracují s tématy, které pro ně či jejich
okolí může být tabu. Zvolené metody, které v jednotlivých lekcích používáme, přispívají k posílení
postojů a dovedností, které pomáhají žákům a studentům v odolávání rizikových vlivům, podnětům a
sociálních tlakům blízkého i širšího společenského okolí.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ -METRO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO
Škodova 96/11
750 01Přerov
Vedoucí programu:
Mgr. Jana Jurášová
Kontakty: Tel.: +420 773 821 008

email: metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2011:
Gabriela Hřeblová, Veronika Mikešová, Milan Klempár, Zdeněk Gábor, Iva Hlavinková, Lucie
Balarinová, Lucie Binarová,
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2011:
Počet klientů:
Počet návštěv:
Počet výkonů:
Počet aktivit:

273
2976
9970
897

Kdo jsme – poslání služby:
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež-METRO usiluje o začlenění a pozitivní změnu v životním
způsobu dětí a mládeže, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, poskytuje informace, odbornou
pomoc, podporu a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení; zařízení nabízí dětem a mládeži bezpečný
a tvůrčí prostor, možnosti a příležitosti, jak využít svůj potenciál, rozvíjet své schopnosti a dovednosti,
smysluplně a zábavně trávit svůj volný čas.
Popis služby, cílová skupina:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-METRO je anonymní sociální služba, bezplatná, otevřená,
všem dětem a mládeži ve věku od 6-26 let, bez ohledu na barvu pleti, rasovou příslušnost, sociálně
ekonomickou situaci, sexuální orientaci a zdravotní či jiný handicap. METRO je určeno pro jedince se
sociálním ohrožením či vyloučením a mladým lidem ohroženým různými druhy rizikového chování.
Nabídka aktivit:
vaření, filmový klub, pohybové hry, počítačové, vzdělávací, fotbalové, ruční práce, výtvarné, stolní hry
Program v roce 2011:
V roce 2011 bylo zařízení otevřeno čtyři dny v týdnu (pondělí –čtvrtek), vždy od 13:30 do 18:30 hod.,
v pátek bylo otevřeno od 12 do 16 hodin. Denní průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 15 dětí
denně. Již od počátku roku jsme cíleně vyhledávali nové prostory pro realizaci služby, neboť stávající
prostory se staly nevyhovujícími. Během prázdnin jsme připravili nové prostory pro stěhování a v září
jsme se přestěhovali na ulici Škodova v Přerově. Mimo poradenské aktivity, sociální, psychologickou a
další odbornou péči, jsme během celého roku uspořádali velké množství různorodých aktivit (
vzdělávacích, volnočasových, sportovních ) pro klienty - téměř 900. Návštěvnost na jednotlivých
aktivitách byla přes 6000 kontaktů. Velmi oblíbené jsou mezi dětmi kroužky vaření, filmový klub
zaměřený střídavě na dokumenty s následnými diskuzemi a na filmy podle výběru našich klientů. Velký
úspěch mají rovněž venkovní aktivity mimo klub, výlety a pobytová akce. ( ZOO, bowling, taneční
soutěže, Romská pouť, vycházky do přírody s opékáním, netradiční olympiáda, … ) Pravidelně také

pořádáme veřejné akce – Den soužití,
vzdělávací aktivity.

Den Romů, Den dětí. Pravidelně probíhají také

STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE -KAPPA 250
Učebna studia KAPPA-250
Škodova 96/11
750 01Přerov
Vedoucí studia:
Bc. Tomáš Hájek
Kontakty: Tel.: +420 581 207 901

email: office@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2011:
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, Bc.Pavel Vítek,
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2011:
Počet studentů:
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Kdo jsme – popis programu:
Školní metodici prevence potřebují ke kvalitnímu výkonu své profese vzdělávání v oblasti primární
prevence sociálně patologických jevů. Studium pro školní metodiky prevence (250) odpovídá vyhlášce
č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence
sociálně patologických jevů. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se
projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších
výzkumů v oblasti prevence rizikového chování. Studium je koncipováno v rozsahu 250 hodin, tj. 2
ročníky – 4 semestry.
Komu je naše studium určeno – cílová skupina:
školní metodici prevence, pedagogové - absolventi magisterských studijních programů učitelských
oborů, absolventi neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky
Náplň studia - témata:
1. Poradenské systémy a primární prevence ve školství; 2. Legislativní rámec pro práci školního
metodika prevence; 3. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských
služeb; 4. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy; 5. Systém primární
prevence ve školství; 6. Školní třída, její vedení a diagnostika; 7. Rodina a komunikace s rodiči
(osobami odpovědnými za výchovu); 8. Sociálně nežádoucí jevy; 9. Krizová intervence; 10.
Monitorování a evaluace primární prevence
Studium v roce 2011:
V roce 2011 byl realizován 3. a 4. semestr dvouletého studia, studenti absolvovali mimo odborné
přednáškové a výcvikové části navíc exkurzi do Věznice Mírov; závěrečný semestr byl zakončen
dvoudenním výjezdním soustředěním. Druhá polovina roku 2011 byla klíčová, zaměřena na psaní,
hodnocení a obhajoby závěrečných prací, které byly téměř všechny nadprůměrně ohodnoceny; nedílnou
součástí celého studia byla rovněž závěrečná zkouška, ke které byly frekventanti studia velmi dobře
připraveni. Na úplný závěr proběhlo slavnostní zakončení, předání certifikátů a rituální rozloučení.
Reflexe absolventů na celé dvouleté specializační studium byly velmi pozitivní.

Financování organizace o.s.KAPPA-HELP v roce 2011
Rozvaha (v tis. Kč)

K 1.1.2011

K 31.12.2011

Aktiva celkem

514

484

Pohledávky celkem

135

283

Krátkodobý finanční majetek

364

185

15

16

767

484

- 222

- 470

Krátkodobé závazky celkem

566

905

Jiná pasiva celkem

423

49

Náklady příštích období

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření celkem

Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem

(v tis. Kč)

6229

Spotřeba materiálu

524

Spotřeba energie

137

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

21
230
39

Služby

1221

Mzdové náklady

3075

Zákonné sociální pojištění

910

Zákonné sociální náklady

14

Daně a poplatky

11

Ostatní náklady

10

Jiné ostatní náklady

37

Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy

6234
990
2

Provozní dotace

4839

Přijaté příspěvky

403

Výsledek hospodaření
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KONTAKTY
Název organizace:

o. s. K A P P A - H E L P
Úřední adresa:
o.s. KAPPA-HELP
nám. Přerovského povstání 1/1405
750 02 Přerov
Kancelář:
o.s. KAPPA-HELP
Škodova 96/11
750 01 Přerov
E-mail: office@kappa-help.cz
Web: www.kappa-help.cz
Telefon/Fax: +420 581 207 901
Mobil: + 420 773 821 001
Organizační forma: občanské sdružení
Registrace na MV ČR: 15.12.1998 VS/1-1/38385-R s registrací změny
VS/1-1/38385/98-R dne 21.12.2009
IČO: 66743192
DIČ: CZ66743192
Správní rada sdružení:
prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady
PhDr. Blanka Rektorová
Věra Pazderová
Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
Mgr. Ivana Smětalová
Revizor sdružení:
Miloslava Řezníčková
Statutární zástupci:
prim. MUDr. Juraj Rektor, předseda správní rady
Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace
Bc. Kateřina Mozrová, DiS., ekonomická manažerka
Číslo bankovního účtu: 27-1620690297/0100, KB, a.s. Přerov

PODĚKOVÁNÍ
Činnost našeho občanského sdružení by nebyla možná bez množství spolupracujících organizací,
našich příznivců a sponzorů; ale také dobrovolníků, kteří nám pomáhají při realizaci programů,
v práci na materiálně-technickém a administrativním zázemí a přinášejí nové a cenné nápady. Všem
chceme poděkovat a ocenit také to, že si vybrali nepříliš populární, ale velmi potřebnou oblast
sociální prevence.

Programy o. s. KAPPA-HELP financovali a sponzorovali v roce 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Ministerstvo
zdravotnictví, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Město Hranice, Město Lipník nad Bečvou,
Město Kojetín, Telemens s.r.o., Nadace Vodafone, Evropský sociální fond a státní rozpočet České
republiky.

Spolupracující organizace
Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum, P-centrum Olomouc, o.s. Darmoděj, Dalet, Kcentrum Jeseník, PL Bílá Voda, Armády spásy Přerov, Český červený kříž, 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 Kroměříž, 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. Jaroslav Dobeš, Mgr. Zuzana Starostová, Mgr. Petr Chytil, JUDr. Květoslava Slaměná, Mgr.
Lucie Ševčíková, Mgr. Petra Černá, PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Richard Kořínek, PhDr. Renáta
Köttnerová, Bc. Michal Poláček, Mgr. Leoš Zatloukal, PhD., prim. MUDr. Juraj Rektor, Ing. Marta
Valenčíková, Josef Vondrka, Bc. Jana Žouželková, Mgr. Martin Navrátil PhD., Bc. Pavel Vítek,
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. Miloš Havlík, Mgr. Jan Zahradník, Mgr. Hana
Vacková, Bc. Tomáš Velička, Václav Tesař, Mgr. René Szotkowski, PhD., Mgr. Petra Kolaříková,
Ing. Miloslava Hrušková…

