Výroční zpráva 2012

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2012 byl pro OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAPPA-HELP rokem finanční nejistoty, personálních změn a
stabilizace profesního týmu.
Byl zahájen další běh dvouletého specializačního studia pro školní metodiky – KAPPA 250. Nastoupilo 21
studentů – pedagogických pracovníků.
Kontaktní centrum v Hranicích bylo na konci prvního čtvrtletí z finančních důvodů uzavřeno. Na základě
velmi dobré spolupráce a zájmu zastupitelů města Hranice o rozvoj sociálních služeb pro své občany, bylo
ve spolupráci s městem Hranice otevřeno Poradenské centrum pro problematiku závislostí, na ulici
Čechova.
Velký důraz jsme i v letošním roce kladli na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců a na kvalitu
poskytované péče všem našim klientům.
Pořádali jsme tradičně několik zajímavých akcí, pro klienty, výjezdních seminářů pro studenty
specializačního studia, spolupodíleli se na zajištění aktivit našich partnerů a spolupracujících organizací,
pravidelnou akcí, na které spolupracujeme je Běh proti drogám v Kojetíně.
Ráda bych ocenila současný tým pracovníků o.s.KAPPA-HELP, za kvalitně, pečlivě a odpovědně
odvedenou práci v roce 2012, za maximální pracovní nasazení a výsledky jejich práce, které se promítly do
oceňujících výstupů z jednotlivých kontrol, kterých bylo v roce 2012 nespočet.
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.

2011

Založení a vstup do organizace Sdružení pro kvalitu, z.s.p.o.; získán
mezinárodní certifikát Reteaming®; úspěšné dokončení projektu PROČ;
pořádána odborná konference na téma Multikulturní výchova/extremismus ve
školní výuce.

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 Kontaktního a poradenského centra KAPPA-HELP v Přerově; 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 a v Hranicích; 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
Kojetínská 382/11
750 01 Přerov
Poradenské centrum Kojetín
6. května 1373
752 01 Kojetín

Poradenské centrum Hranice
Čechova 183
753 01 Hranice

Vedoucí programu:
Gabriela Hřeblová, Ondřej Mikulášek (do 30.6.)
Kontakty:
Tel.: + 420 773 821 004, 773 821 003 email: kontaktni.centrum@kappa-help.cz
Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2012:
Zuzana Dopitová, Markéta Nepejchalová, Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová, Lenka Kupčíková, Ondřej
Mikulášek, Gabriela Hřeblová, Lenka Pivčíková, Tomáš Šenovský, Barbora Hamanová, Dana Haferníková, Adéla
Šebestová

STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2012:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet klientů/neuživatelů – osoby blízké, rodiče, učitelé/
Počet kontaktů:
Počet vydaných injekčních stříkaček:

227
313
2.080
19.031

Kdo jsme – poslání služby:
Kontaktní centrum KAPPA-HELP Přerov 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 – se snažíme pomáhat získat náhled na situaci, ve které se nachází a pomoci
jim hledat optimální možné řešení. 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.
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 – rodiče, partneři, pedagogové a známí
Program v roce 2012
Na začátku roku 2012 jsme Kontaktní centrum přestěhovali podle plánů do nových prostor na ulici
Kojetínská. Postupně si klienti na nové umístění zvykli a díky tomu se návštěvy klientů vyrovnaly obvyklým
počtům. Nová lokalita vyhovuje zejména „projíždějícím“ klientům, díky tomu kontaktní centrum začíná
využívat i více klientů. Zvýšil se tak počet prvokontaktů oproti loňskému roku. Zvýšil se rovněž počet
využívání služeb ze strany rodinných příslušníků a blízkých.
Ke konci prvního čtvrtletí byl ukončen provoz Kontaktního centra v Hranicích z finančních důvodů.
Společně s kolegy z Univerzity Palackého v Olomouci - Mgr. M. D. Polínkem, Ph.D. a ze Střediska
sekundární prevence a léčby závislostí Vojenské nemocnice v Olomouci MUDr. Z. Faldynou jsme se podíleli
na odborném článku “Programy pro uživatele konopných drog”, který byl otištěn ve sborníku z
Adiktologické konference v Seči 2012.
Společně s organizací „Člověk v tísni“ jsme pořádali akci na hřišti v sociálně vyloučené lokalitě, v rámci
které jsme obyvatelům lokality představili drogové služby, realizovali besedu na téma konopné drogy a
promítali dokument „Katka“ s doplňujícími komentáři pracovníků kontaktního centra. Akce byla hodnocena
jako velmi úspěšná. V roce 2012 také došlo k personálním změnám. Našim cílem pro rok 2013 je služby
rozvíjet odborně, profesionalizovat a směřovat k cílenému poradenství. Dále usilujeme o zvyšování
informovanosti o naší službě a propojování služeb s odbornou veřejností a s lékaři a specialisty.

TERÉNNÍ

PROGRAMY

Terénní programy KAPPA-HELP
Kojetínská 11
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Gabriela Hřeblová, Ondřej Mikulášek (do 30.6.)
Kontakty: Tel.: +420 773 821 004, 773 821 005 email: teren@kappa-help.cz
Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2012:
Lenka Pivčíková, Tomáš Šenovský, Barbora Hamanová, Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová, Lenka
Kupčíková, Ondřej Mikulášek, Silvie Vasyliv, Gabriela Hřeblová, Markéta Nepejchalová, Zuzana
Dopitová,. Lucie Binarová,
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2012:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet poradenství a terapie:

1499
8.997
408

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 2012
V roce 2012 jsme usilovali o ustálení naší přítomnosti v lokalitách, ve kterých poskytujeme služby. Stanovili
jsme si jasné cíle služby pro jednotlivá města. Přerov – mimo spektrum HR služeb – také především
vyhledávací, kontaktování a odkazovací služba na další návazné služby/Kontaktního centra v Přerově,
informování o změně lokace Kontaktního centra. Lokality Lipník, Kojetín a Hranice – především budování
stabilní klientely, zaměření na poskytování HR služeb.
Prakticky ve všech statistických ukazatelích je statistika programu srovnatelná s rokem 2011, v některých
ukazatelích jsme zaznamenali mírný vzestup výkonů, zvýšil se celkový počet klientů o 86 osob, zvýšil se
také počet individuálních poradenství. Poklesl počet uživatelů, kteří užívají drogy intravenózně, což je
způsobeno přechodem na jinou formu užívání – mladí klienti využívají kapsle ( v roce 2012 jsme jich
distribuovali 570 kusů ) , ale také úmrtím některých pravidelných uživatelů služby terénního programu.
Soustředili jsme se také na intenzivní uživatele konopných drog - díky zakázce malého rozsahu (nad rámec
programu TP), rozdávali jim informační letáčky. Pracujeme v našem regionu s více než 600 klienty, kteří
intenzivně užívají konopné drogy. Vydefinovali jsme specifické výkony pro uživatele konopných drog.
Pokračujeme v práci pracovní skupiny „Fórum terénní práce“, aktivně jsme se zapojili do tvorby publikace,
která bude vydána v roce 2013. V roce 2013 také plánujeme monitoring lékáren v celém regionu.

PRIMÁRNÍ

PREVENCE

Programy primární prevence
Škodova 96/11
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Mgr. Lucie Binarová, Mgr. Jana Jurášová (do 30.4.)
Kontakty:
Tel.: +420 773 821 007
email: prevence-vedouci@kappa-help.cz
Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2012:
Lucie Binarová, Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová, Lenka Kupčíková, Kateřina Krhutová, Lucie
Balarinová, Jana Jurášová, Jakub Vávra, Jan Mazal, Markéta Nepejchalová, Lucie Vaverová, Marie
Zachová, Vojtěch Klusoň, Martina Holoubková, Jana Olejníčková, Andrea Dortová, Veronika
Máchalová, Darina Deáková, Zuzana Hansliánová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2012:
Počet klientů/žáků,studentů/na lekcích:
Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče, odborníci/:
Počet osob na veřejných primárně preventivních a osvětových akcí:
Počet poradenských a terapeutických konzultací

3.282
182
300
1.981

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. Prožitkové preventivní jsou
certifikovány MŠMT - certifikát s č. 43/07/CE.
Témata kontinuálních prožitkových programů:
6. třída: Já a zodpovědnost / Hrozby kolem nás ( prevence zneužívání drog )
7. třída: Co udělám, když jsem v úzkých? Mapy rozhodování, asertivní jednání
8. třída: Chceme dobře vypadat (prevence poruch příjmu potravy, zneužívání nebezpečných látek)
9. třída: Příběhy závislých
Programy, lekce a workshopy primární prevence:
Drogy, závislosti a její podoby, Dobré vztahy – cesta k přátelství, Jsem jaká/ý jsem , Bezpečí
v moderním světě techniky, Známe svá práva i povinnosti, Bez obav (zvládání strachu), Doprava –
zvládání rizik, První pomoc – záchrana života, Peníze a já ( finanční gramotnost, Vím, čím budu,
Prevence CAN, Hrozby extremismu, Žijí tady s námi
Doplňkové programy: Besedy s ex-userem, besedy pro rodiče, adaptační kurzy, teambuildingové
aktivity, interaktivní besedy v KC a NZDM, workshopy na míru pro střední školy a učiliště.
Komu jsou naše programy určeny – cílová skupina:
Žáci a studenti základních a středních škol, rodiče,pedagogové a další odborníci na školách.
Program v roce 2012:
Program Primární prevence KAPPA-HELP prošel řadou pozitivních organizačních a personálních
změn. Během roku ukončila činnost vedoucí programu Jana Jurášová a na její místo nastoupila zkušená
psycholožka Mgr. Lucie Binarová jako nová vedoucí. Vytvořili jsme novou nabídku Primárně
preventivních programů a zážitkových lekcí. Programy jsme modernizovali, zapojili nové nápady a
trendy primární prevence. Od září 2012 nastoupili noví lektoři – dramaterapeuté a programy se odvíjí

novým směrem. Práce směřovala k vytvoření dalších zajímavých programů a kompletace do ucelených
balíčků, které obsahují metodické listy, materiály a pomůcky k jednotlivým lekcím. Dále jsme se
soustředili na vytvoření koncepce nových programů, jenž reflektují současnou poptávku ze strany škol.
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. Žáci a studenti v rámci zpětnovazebných
dotazníků hodnotí lekce velmi pozitivně. V měsíci dubnu 2012 bylo dokončeno dotazníkové šetření,
které proběhlo v Kojetíně a zaměřovalo se na monitorování drogové scény u nezletilých. Ke konci
měsíce června jsme se podíleli na velké tradiční akci pro veřejnost – Běh proti drogám. V průběhu září
jsme dostali velmi pozitivní zpětnou vazbu ze strany škol – od školních metodiků prevence a třídních
učitelů, kteří si byli nadšení z našich nových lektorů. Konstatujeme, že rok 2012 byl pro naši organizaci
v rámci projektu primární prevence velice úspěšný, o čemž jasně vypovídají nejen kladné reference ze
strany žáků i pedagogů, ale i vysoce překročená statistika oproti předchozím létům. Rádi bychom v
našich aktivitách pokračovali i následujících letech a našim lektorům umožnili profesní rozvoj a
pravidelnou supervizi. Pokud to finanční, materiální a personální zdroje umožní, do budoucna
plánujeme nejen další rozšíření nabídky programů, ale chtěli bychom v roce 2014 přidat programy pro
nižší věkovou cílovou skupinu žáků.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ -METRO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO
Škodova 96/11
750 01Přerov
Vedoucí programu:
Mgr. Lucie Binarová, Mgr. Jana Jurášová (do 30.4.)
Kontakty: Tel.: +420 773 821 008
email: metro@kappa-help.cz
Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2012:
Gabriela Hřeblová, Veronika Mikešová, Zdeněk Gábor, Iva Hlavinková, Lucie Balarinová, Lucie
Binarová, Silvie Vasyliv, Jana Jurášová, Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová, Lenka Kupčíková

STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2012:
Počet klientů:
Počet návštěv:
Počet výkonů:
Počet aktivit:

351
3.058
10.596
1.030

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:
Volnočasové aktivity – filmový klub, pohybové, stolní hry, počítačový, výtvarný kroužek, vaření
Vzdělávací aktivity – doučování, přednášky a besedy na různá témata
Sportovní aktivity – fotbalový kroužek, dance kroužek,
Poradenství – psychologické, sociální, pedagogické, právní
Program v roce 2012:
Rok 2012 byl bohužel ve znamení úsporných opatření. Abychom zachovali maximální kvalitu
poskytovaných služeb, byli jsme nuceni omezit rozsah a kvantitu aktivit, projevilo se to také ve
zkrácené provozní době. Otevřeno bylo jen čtyři dny v týdnu pondělí až čtvrtek od 13.30 do 18.30
hodin, v pátek zůstával klub zavřený. I přes toto opatření se návštěvnost klubu oproti roku 2011 zvedla a
překročila tři tisíce kontaktů. V letních měsících byla otevírací doba upravena a přizpůsobena potřebám
a poptávce klientů; často se jsme realizovali aktivity v terénu – mimo zázemí klubu. Mimo poradenské
aktivity, sociální, psychologickou a další odbornou péči, jsme během celého roku uspořádali velké
množství různorodých aktivit ( vzdělávacích, volnočasových, sportovních ) pro klienty – přes 1000.

Návštěvnost na jednotlivých aktivitách byla 6377 kontaktů. Ke konci dubna ukončila svou činnost v
klubu i vedoucí Jana Jurášová a post vedoucího převzala psycholožka Mgr. Lucie Binarová.
Velmi oblíbené jsou mezi dětmi kroužky vaření, kde se především děvčata učí nejen vařit jednoduchá
jídla, ale i nakupovat, hospodařit s rozpočtem; filmový klub zaměřený střídavě na dokumenty s
následnými diskuzemi a na filmy podle výběru našich klientů. Populární u klientů jsou rovněž venkovní
aktivity mimo klub, výlety a pobytové akce. Na začátku měsíce března proběhl víkendový projekt
„Anděl strážný“ pod vedením Mgr. Jana Bartoňka, program tohoto víkendu byl zaměřen na osvojení
sociálních dovedností a základní orientaci ve společnosti pro naše klienty a děti z dětského domova v
Olomouci.
Velmi žádanou aktivitou jsou také mimoklubové akce. Snažíme se co nejlépe uplatnit výchovné
hledisko a z tohoto důvodu jsou akce pořádány pro klienty „za odměnu“ a kapacitně omezené. Pomoc
při zajištění akcí nám poskytují pracovníci z jiných programů o.s. KAPPA-HELP a dobrovolníci. V roce
2012 byly tyto aktivity značně limitovány finančními možnostmi, přesto se podařilo v létě uskutečnit
výlet do ZOO v Olomouci, na přerovské Laguně jsme uspořádali pro klienty Netradiční olympiádu a na
konci roku turnaj v bowlingu. V září jsme se účastnili Dne soužití v Kozlovicích a Týdne pro
nízkoprahy, kdy byl klub otevřen širší veřejnosti.
Úspěchy:
Velké úspěchy slavili v roce 2012 děti z tanečního a fotbalového kroužku. Taneční kroužek vystoupil na
Romské pouti na Svatém Kopečku u Olomouce, vystoupení tanečníky motivovalo k podání přihlášky na
Taneční soutěž v Hranicích, kde vybojovaly první místo. Našemu fotbalovému týmu Klokani se
podařilo postoupit ze 4. ligy do 3. v Přerovské lize malé kopané a získat pohár v soutěži Vinara Open
Cup za 3. místo a v Zimním Poháru 2012 STS CUP za 2. Místo.

STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE -KAPPA 250
Učebna studia KAPPA-250
Škodova 96/11
750 01Přerov
Vedoucí studia:
Mgr. Lucie Balarinová
Kontakty: Tel.: +420 773 821 010

email: studium@kappa-help.cz

Pracovníci a lektoři, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2012:
PhDr. Ladislav Spurný, Mgr. Ivana Smětalová, Bc.Kateřina Mozrová, Bc. Pavel Vítek, Mgr. Leoš
Zatloukal, Mgr. Hašková, Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., Bc. Eva Tkadlecová, PhDr. Ivana Binarová,
Ph.D., Bc. Adam Žídek, Mgr. Lucie Balarinová, Mgr. Alena Hlochová, Milan Tihelka, Lenka
Kupčíková
Počet studentů:

20

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; 2. Legislativní rámec, systém primární prevence ve
školství,veřejná správa; 3. Supervize a její využití, reteaming; 4. Poruchy příjmu potravy; 5. Romové v
našem vzdělávacím systému, překážky Romů ve vzdělání a jejich důvody; 6. Sebepoškozování; 7.
OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí; 8. Nekalé obchodní praktiky a reklamace; 9. Zdravotnická
první pomoc; 10. Kyberšikana, stalking; 11. Práce kurátora v praxi; 12. Probační program; 13.
Psychopatologie dětí; 14.

Studium v roce 2012:
V roce 2012 byl realizován 1. a 2. semestr dvouletého studia, studenti absolvovali mimo odborné
přednáškové a výcvikové části byl každý jednotlivý semestr zakončen výjezdním seminářem. Reflexe
absolventů na celé dva semestry specializačního studia byly velmi pozitivní.

Financování organizace o.s.KAPPA-HELP v roce 2012
Rozvaha (v tis. Kč)

K 1.1.2012

K 31.12.2012

Aktiva celkem

484

606

Pohledávky celkem

283

162

Krátkodobý finanční majetek

185

439

16

5

479

606

-476

83

Krátkodobé závazky celkem

830

419

Jiná pasiva celkem

125

104

Náklady příštích období

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření celkem

Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem

(v tis. Kč)

4 316

Spotřeba materiálu

330

Spotřeba energie

116

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady

98
159
6
563
2 385

Zákonné sociální pojištění

600

Zákonné sociální náklady

10

Daně a poplatky

6

Ostatní náklady

12

Jiné ostatní náklady

31

Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Provozní dotace
Výsledek hospodaření Zisk je tvořen
proplacením projektu z Evropské unie
za předchozí období. Prostředky byly
zapůjčeny a je nutné je vrátit.

4 869
736
6
4 127

553

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
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:
Mgr. Ivana Smětalová
Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
PhDr. Blanka Rektorová
Věra Pazderová
Revizor sdružení:
Miloslava Řezníčková
Statutární zástupci:
Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace
Bc. Kateřina Mozrová, ekonomická manažerka
Číslo bankovního účtu: 3210800309/0800, Česká spořitelna 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 2012
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 Kojetín, Telemens s.r.o., drobní
soukromí dárci a podnikatelé Olomouckého kraje.

Spolupracující organizace
Sdružení pro kvalitu z.s.p.o., P-centrum Olomouc, Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum,
o.s. Darmoděj, Dalet o.s., K-centrum Jeseník, PL Bílá Voda, Armády spásy Přerov, Český
červený kříž, Charita Přerov, Člověk v tísni, o.p.s., o.s. Internetporadna, , Psychiatrická
klinika FN Olomouc, Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc – Hradisko, PL
Kroměříž, PL Šternberk, TK Bílá Voda, Pedagogicko-psychologická poradna Přerov,
Poradna pro rodinu Olomouckého kraje Přerov, sociálně-zdravotní odbory měst okresu,
Krajský úřad Olomouckého kraje, K-centrum Kroměříž, Školy a školská zařízení v rámci
celého Olomouckého kraje, Taneční škola ISIS Přerov, Duha klub Rodinka,

Příznivci a spolupracovníci
Mgr. Jaroslav Dobeš, Mgr. Zuzana Starostová, Tomáš Klíma, Mgr. Petr Chytil, JUDr. Květoslava
Slaměná, Mgr. Lucie Ševčíková, PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Richard Kořínek, PhDr. Renáta
Köttnerová, Mgr. Leoš Zatloukal, PhD., prim. MUDr. Juraj Rektor, Josef Vondrka, Mgr. Martin
Navrátil PhD., Bc. Pavel Vítek, PhDr. Dagmar Krutilová, Ing. Radoslav Jančev, Petr Janoušek,
Mgr. Jitka Dolejšová, Mgr. Silvie Houšťavová, Blanka Hrubá, 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, Ing. Zbyněk Precektor,
Bc. Petr Sedláček, Jiří Hübner, Mgr. Diana Hlubková, Roman Kupčík, Aleš Milien, Michal Mozr…

