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ÚVODNÍ

SLOVO

Vážení čtenáři,

rok 2013 byl pro organizaci KAPPA-HELP rokem stabilizace, plánování pozitivních změn pro
následující kalendářní rok a stěhování se do nových prostor.
Pořádali jsme několik zajímavých akcí pro klienty, výjezdních seminářů pro naše studenty,
spolupodíleli se na zajištění aktivit našich partnerů a spolupracujících organizací.
Bylo slavnostně ukončeno specializační studium pro školní metodiky prevence – KAPPA 250,
16 studentů/pedagogických pracovníků úspěšně složilo závěrečné zkoušky a obhájilo
závěrečnou práci.
Velký důraz jsme tradičně kladli na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců a na kvalitu
poskytované péče všem našim klientům.
Proběhlo několik jednání se zástupci města Přerova ohledně financování a možností výpůjčky
prostor pro provoz části programů KAPPA-HELP…
Ke konci roku celý tým KAPPA-HELP pracoval na kompletním renovování nově zapůjčených
prostor od města Přerova - na adrese Boženy Němcové 101/16; v posledním týdnu v roce jsme
se přestěhovali do nových prostor 3 významné programy KAPPA-HELP – Programy primární
prevence, Specializační studium pro školní metodiky prevence KAPPA 250 a sociální službu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO.
Ráda bych ocenila současný tým pracovníků o.s. KAPPA-HELP, za kvalitně, pečlivě
a odpovědně odvedenou práci v roce 2013, a za pracovní nasazení při renovaci nových prostor.
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

Z

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.

2012

Úspěšné zakončení specializačního studia KAPPA 250 – 16 absolventů.
Kontaktní centrum v Hranicích bylo z finančních důvodů uzavřeno.
Otevřeno Poradenské centrum pro problematiku závislostí v Hranicích.

POSLÁNÍ

A

CÍLE

K A P P A – H E L P:

Poslání:
Hlavním posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do
nepříznivé sociální situace, 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 11
750 01 Přerov
Poradenské centrum Kojetín
6. května 1373
752 01 Kojetín

Poradenské centrum Hranice
Čechova 183
753 01 Hranice

Vedoucí programu:
Zuzana Dopitová

tel.: +420 773 821 003

email: kontaktni.centrum@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2013:
Zuzana Dopitová, Markéta Nepejchalová, Lucie Karalo, Lenka Kupčíková, Lucie Binarová,
Diana Hlubková, Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová

STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2013:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet klientů/neuživatelů – osoby blízké, rodiče, učitelé/:
Počet kontaktů:
Počet poradenství, intervencí a sociální práce:
Počet vydaných injekčních stříkaček:

175
105
1.636
2.096
22.160

Kdo jsme – poslání služby:
Kontaktní centrum KAPPA-HELP Přerov je nízkoprahovou sociální službou poskytující poradenství a
služby vedoucí 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.
Komu jsou naše služby určeny – cílová skupina:
-

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Program v roce 2013
Kontaktní centrum (KC) má provozovnu ve městě Přerov. Počátkem roku 2013 začínají navštěvovat
Kontaktní centrum "starší" klienti, kteří KC po přestěhování v roce 2012 nějakou dobu nevyužívali. O
Kontaktní centrum se začíná více zajímat a navštěvovat cílová skupina ze sociálně vyloučených lokalit
města Přerova. Zaznamenali jsme navázání kontaktu s uživateli nealkoholových drog ze sociálně
vyloučených lokalit, kontakty jsou zatím nepravidelné, klientela ze sociálně vyloučených lokalit spíše
využívá výměnného programu sekundárně přes naše další klienty. Během celého roku se snažíme
zvyšovat informovanost klientů o zásadách HR.
Od května již tradičně s počátkem opiové sezony zaznamenáváme výrazný počet výměn a také takzvanou
“opiovou turistiku”, kdy klienti do našich lokací přijíždí i z jiných částí ČR, kde maková pole nejsou.
Během roku jsme vypozorovali, že přibývá mladších klientů, kteří jsou uživateli nealkoholových drog,
které do KC přivádí „starší“ klienti. Máme tak možnost s nimi pracovat již od začátku jejich drogové
kariéry.

TERÉNNÍ

PROGRAMY

Terénní programy KAPPA-HELP
Kojetínská 11
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Markéta Nepejchalová

tel.: +420 773 821 005

email: teren@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2013:

Zuzana Dopitová, Markéta Nepejchalová, Vojtěch Klusoň, Dita Martínková, Ivana Smětalová,
Kateřina Mozrová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2013:
Počet klientů:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet přijatých injekčních stříkaček:
Počet nalezených injekčních stříkaček:
Počet kontaktů:
Počet poradenství, intervencí a terapie:

923
6.440
8.443
67
1.064
284

Kdo jsme – poslání služby:
Posláním terénního programu 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 ve městech Přerov, Hranice, Kojetín, Lipník nad Bečvou.
Komu jsou naše služby určeny – cílová skupina:
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi

Program v roce 2013
Terénní program byl v roce 2013 realizován ve čtyřech městech a jejich příměstských částech:
Přerov, Lipník nad Bečvou, Kojetín a Hranice. V každém z těchto měst je poskytována služba tři
hodiny týdně v přímé terénní práci. V Kojetíně a Hranicích jsme navíc ještě hodinu týdně na
poradně, kde probíhá poradenství, práce na dlouhodobých zakázkách, schůzky s rodiči, terapie, ad.
V terénu jsme se soustředili nejen na oslovování nových potencionálních uživatelů drog a šíření
osvětově preventivních informací, ale i na rozšiřování povědomí o službě i mezi případné klienty
neuživatele, jako jsou rodiče či partneři. Dále se snažíme udržet a rozvíjet důvěru s již
nakontaktovanými klienty.
Zaměřili jsme se na cílenou a dlouhodobou kampaň mezi klienty, která byla zaměřena na užívání
jiným než injekčním způsobem. Po určité době jsme zaregistrovali skutečné snížení výměn
injekčního materiálu a nárůst zájmu o kapsle a šňupátka.
V současnosti se mnohem více zaměřujeme na zkvalitnění kontaktů, na poradenství, cílenou sociální
práci a motivaci k léčbě či k bezpečnějšímu způsobu užívání. Předem jsme věděli, že tento krok
povede ke snížení čísel oproti loňskému roku, kdy jsme byli zapojeni do programu pro uživatele
konopných drog; ale poslání a koncepce naší služby a její odborná kvalita je na prvním místě.

PRIMÁRNÍ
Programy primární prevence (rok 2013)
Škodova 96/11
750 01 Přerov

PREVENCE
Programy primární prevence (rok 2014)
Boženy Němcové 101/16
750 02 Přerov

Vedoucí programu:
Lucie Binarová

tel.: +420 773 821 007

email: prevence@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2013:
Jakub Vávra, Jan Mazák, Zuzana Fillingerová, Vojta Klusoň, Michal Holinka, Lukáš Slavík, Tomáš
Lakota, Lenka Šilarová, Tereza Čápová, Zuzana Hansliánová, Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová,
Lucie Binarová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2013:
Celkový počet osob zapojených do aktivit programu:
Počet poradenských/terapeutických konzultací:
Počet realizovaných lekcí
Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče, odborníci/:
Počet osob na veřejných primárně preventivních a osvětových akcí:

6.519
4.092
104
88
50

Kdo jsme – popis programu:
Program Primární prevence KAPPA-HELP, nabízí školám v celé České republice, především v rámci
Olomouckého kraje program specifické primární prevence, který je zaměřený na předcházení problémům
spojených s návykovými látkami (včetně alkoholu) a na prevenci dalších forem rizikového chování.
Prožitkové preventivní programy 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, její podoby
Dobré vztahy - cesta k přátelství
Jsem jaký/á jsem
Bezpečí v moderním světě techniky
Známe svá práva i povinnosti
Bez obav
Doprava - zvládání rizik
Nebojte se pomoci
Peníze a já
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 2013:
Program Specifické primární prevence KAPPA-HELP prošel v roce 2013 řadou pozitivních
organizačních a personálních změn. Byla vytvořena nová nabídka Primárně preventivních programů a
zážitkových lekcí. Programy byly modernizovány s využitím aktuálních trendů v oblasti primárně
preventivních aktivit. Reagovali jsme nejen na potřeby a požadavky ze strany zadavatelů (škol, školských
zařízení ad.), ale také na současný stav sociálně nežádoucího a rizikového chování v naší společnosti.
Naši standardní nabídku prožitkových lekcí jsme obohatili o nové workshopy a to: „Bezpečí v
postmoderním světě techniky“, „Vím, čím budu?“, „Zdravý životní styl“, „Doprava – zvládání rizik“,
„Rizikové sporty“, „Nebojme si pomáhat“. Intenzivně jsme také pracovali na kompletaci metodických
listů, materiálů a pomůcek pro jednotlivé programy.
V prvním čtvrtletí roku 2013 jsme pocítili zvýšenou poptávku ze strany základních škol po programech
zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností. Zájem a poptávka byla zejména po lekcích, které jsou
zaměřeny na komunikací v třídním kolektivu, navozují pozitivní atmosféru a klima třídy a to nejen mezi
žáky navzájem, ale rovněž mezi žáky a jejich učiteli. Lektoři se během své práce často setkávali se značně
narušenými a konfliktními vztahy ve třídě a museli vyvinout velké úsilí k vytvoření zdravé koheze.

Druhé čtvrtletí bylo více zaměřeno především na studenty ze středních odborných škol a gymnázií v
okrese Přerov. Při práci se staršími studenty jsme se zaměřili na témata směřující k prevenci zneužívání
návykových látek. V září pracovníci primární prevence absolvovali školení v Praze, které se týkalo
Standardů odborné způsobilosti pro poskytovatele programů školské primární prevence rizikového
chování a certifikacím, které budou zahájeny v roce 2014. Na školení navázala možnost opětovného
podávání žádostí o certifikaci Programu všeobecné primární prevence, o kterou naše organizace zažádala
a očekáváme, že naše programy budou certifikovány do konce roku 2014.
Během celého roku 2013 jsme pracovali na koordinaci našich Programů specifické primární prevence tak,
aby byla jednotlivá témata obsahově i koncepčně provázána. Využívali jsme interaktivního zpracování
témat se zapojením prvků dramaterapie, arteterapie a biblioterapie s důrazem na učení se
vlastním prožitkem a zkušeností. Metody, které jsou do témat zakomponovány, přispívají k posílení
postojů a dovedností a pomáhají žákům a studentům v překonávání překážek, nástrah a sociálních tlaků
ze strany jejich blízkého i širšího společenského okolí. Lekce i naši lektoři jsou stabilně hodnoceni velmi
pozitivně, což zjišťujeme pomocí zpětnovazebných dotazníků a přímé reflexe od žáků a studentů.
Vzhledem k pozitivnímu hodnocení, standardu a neustálému zvyšování kvality našich Programů
specifické primární prevence plánujeme naše aktivity dále rozvíjet. Pokud to finanční, materiální a
personální zdroje umožní tak do budoucna plánujeme další rozšíření nabídky programů, snížení
věkové hranice u cílové skupiny žáků a podporu profesního rozvoje našich lektorů.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ – METRO
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež - METRO (rok 2013)
Škodova 96/11
750 01 Přerov

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež - METRO (rok 2014)
Boženy Němcové 101/16
750 02 Přerov

Vedoucí programu:
Lucie Binarová

tel.: +420 773 821 008

email: nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2013:
Zdeněk Gábor, Lucie Karalo, Andrea Dortová, Lenka Kupčíková, Diana Hlubková, Lucie Binarová,
Ivana Smětalová, Kateřina Mozrová, Gabriela Hřeblová,
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2013:
Počet pravidelných klientů:
Počet návštěv:
Počet výkonů:
Počet aktivit:

166
3.690
15.927
4.449

Kdo jsme – poslání služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO (NZDM METRO) usiluje o začlenění a pozitivní
změnu v životním způsobu dětí, dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci. Nabízí možnost odborné pomoci, podpory, poskytuje informace a zároveň vhodnou alternativu
stereotypního trávení volného času a předchází sociálnímu vyloučení; zařízení nabízí bezpečné a tvůrčí
prostředí, možnosti a příležitosti, jak využít svůj potenciál, rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
Popis služby, cílová skupina:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež METRO je ambulantní sociální službou, poskytující služby
dětem a mládeži ve věku 11 -26 let. Služby jsou poskytovány bez ohledu na barvu pleti, náboženství,
ekonomickou situaci, sexuální orientaci, zdravotní stav či jiný handicap.
Služba je poskytována v místě a čase, které vyhovuje potřebám cílové skupiny. Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež je určeno pro klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a dalšími druhy
rizikového chování.
Nabídka aktivit:
Volnočasové aktivity:
Vzdělávací aktivity:
Sportovní aktivity:
Poradenství:

výtvarné aktivity, stolní hry, fotbálek, vaření, počítačové
aktivity, rozvoj jemné motoriky, filmové aktivity
doučování, besedy, přednášky na témata týkající se cílové skupiny
fotbal, tanec, ping-pong
sociální, pedagogické, psychologické, právní

Program v roce 2013:
Program v roce 2013 byl rokem výrazných úspor. NZDM – METRO nebylo podpořeno v míře, kterou
jsme očekávali a na základě toho jsme museli omezit provoz na tři dny v týdnu. NZDM bylo hojně
využíváno klienty z cílové skupiny. Kvalita poskytované sociální služby byla zachována, provoz musel
být ale redukován.

Velmi aktivně klienti využívali všech volnočasových aktivit, kde učíme naše klienty, jak správně a
podnětně trávit svůj volný čas. S velkým úspěchem se setkává vaření, prostřednictvím kterého vedeme
naše klienty k rozvoji jejich schopností, dovedností a znalostí. Nedílnou součástí této aktivity je i
hospodaření s finančními prostředky a tvorba finančního plánu. Během celého roku jsme pro naše klienty
realizovali různě zaměřené dílčí aktivity, které vedou k rozvoji celistvé osobnosti.
Aktivity připravujeme zábavnou formou, abychom naše klienty zaujali a přispěli k jejich rozvoji a
rozšíření dosavadních znalostní a schopností. Veškeré aktivity jsou pořádány na základě dobrovolnosti,
ale i přesto se setkáme s hojnou návštěvností. Součástí jednotlivých aktivit je individuální a skupinové
poradenství, které je zaměřeno na potřeby klientů.
Fotbalový tým se přihlásil na zimní pohár STS cup. Tým získal první místo v celém poháru, což bylo
velmi pozitivní pro členy týmu i jejich trenéra. Vítězství jim dodalo sílu a energii do dalšího trénování a
rozvíjení se v tomto sportu.
Taneční aktivity jsou vedeny staršími klientkami a tanečnice jsou pod jejich vedením velmi úspěšné na
soutěžích, kterých se účastní.
Velmi lákavé a zajímavé jsou pro klienty akce, které jsou pořádané mimo NZDM. V roce 2013 jsme
navštívili s klienty Dinopark ve Vyškově. Tyto akce jsou pořádány ,,za odměnu“ a pro omezený počet
klientů.
V rámci spolupracujících subjektů jsme uspořádali ,,besídku“ pro děti z dětského domova. Cílem bylo
seznámení se s prostory a nabídkou služeb NZDM.
I přesto, že byl rok 2013 rokem úspor, snažili jsme se zajistit kvalitní poskytování sociální služby, což se
navzdory omezeným finančním možnostem podařilo.

STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY
PREVENCE - KAPPA 250
Učebna studia KAPPA-250 (rok 2013)
Škodova 96/11
750 01 Přerov
Vedoucí studia:
Lucie Balarinová

Učebna studia KAPPA-250 (rok 2014)
Boženy Němcové 101/16
750 02 Přerov

tel.: +420 773 821 010

email: studium@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2013:
PhDr. Ladislav Spurný, Mgr. Lucie Balarinová, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová, Mgr.
Andrea Dortová, Mgr. Richard Kořínek, PhDr. Ivanka Binarová, Mgr. Alena Hlochová, Milan Tihelka,
Mgr. Gabriela Mahrová, Lenka Kupčíková,
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2013:
Počet studentů:

16

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 školství; 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. Monitorování a evaluace primární prevence
Studium v roce 2013:
V roce 2013 jsme realizovali 3. a 4. semestr dvouletého studia. Třetí semestr byl věnován výukovým
tématům z oblasti primární prevence, některé měly přímou návaznost na 1. a 2. semestr studia z roku
2012. Účastníci studia absolvovali individuální supervizi pod vedením odborníků. Poslední semestr
zahrnoval i témata, která účastníci studia určovali v průběžných evaluacích za stěžejní a požadovali jejich
rozšíření. Jednalo se o pokračování bloků - OSPOD, práce kurátora a částečně i oblast diagnostiky
psychických poruch u dětí a mladistvých. Součástí čtvrtého semestru byly i dvě zajímavé exkurze a
individuální konzultace závěrečných prací. Cílem bylo především úspěšné zakončení celého dvouletého
běhu studia KAPPA 250. Každý z účastníků musel odevzdat a obhájit závěrečnou písemnou práci a složit
ústní zkoušku. Studium úspěšně zakončilo z původních 20 studentů celkem 16 osob, kteří dne 6. prosince
2013 složili závěrečnou zkoušku, obhájili písemné práce specializačního studia KAPPA 250 a obdrželi
certifikát pro výkon profese školního metodika prevence.

Financování organizace o.s. KAPPA-HELP v roce 2013
Rozvaha (v tis. Kč)

k 1.1.2013

k 31.12.2013

Aktiva celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období

606
162
439
5

869
158
706
5

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

52
-471
419
104

869
225
464
180

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
Jiné ostatní náklady

3 804
315
147
169
81
10
516
1 999
529
6
3
29

Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Provozní dotace a dary

3 947
138
1
3 808
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o.s. KAPPA-HELP
nám. Přerovského povstání 1/2803
750 02 Přerov
Kancelář:
o.s. KAPPA-HELP
Boženy Němcové 101/16
750 02 Přerov
E-mail: office@kappa-help.cz
Web: www.kappa-help.cz
Mobil: + 420 773 821 001
Organizační forma: spolek
Registrace na MV ČR: 15.12.1998 VS/1-1/38385-R s registrací změny
VS/1-1/38385/98-R dne 21.05.2013
IČO: 66743192
DIČ: CZ66743192
Správní rada sdružení:
Mgr. Ivana Smětalová
Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
PhDr. Blanka Rektorová
Věra Pazderová
Revizor sdružení:
Miloslava Řezníčková
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Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace
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PODĚKOVÁNÍ
Činnost naší organizace by nebyla možná bez množství spolupracujících organizací, našich
příznivců, donorů a četných 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 děkujeme.

Programy o. s. KAPPA-HELP financovali a sponzorovali v roce 2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucký kraj, Statutární město Přerov, Město Kojetín, Město
Hranice, Město Lipník n. Bečvou, soukromí dárci – Cylindr Café, Thing Big, DinoPark – ZOO
Vyškov, RESINPA GWR s.r.o., Pivovar Zubr, a.s., Pizza Amante, Nejtablet, Moravel a.s., Meopta,
s.r.o., Lékárna Alfa, Cement Hranice, KIK TEXTIL A NON FOOD s.r.o., K-MOBIL, Kazeto
a.s., ad., Fitness Pro Trade s.r.o., Ábrányi s.r.o., Libor Trucálek, JirasGames a.s., VOŽENÍLEK
pracovní ochranné pomůcky s.r.o., Jaroslav Odstrčil, Ing. Aleš Fuks – FAD, PepCOM s.r.o.,
Velosport - Tauwinkl s.r.o.,

Spolupracující organizace
Sdružení pro kvalitu z.s.p.o., P-centrum Olomouc, Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum,
o.s. Darmoděj, 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 jednotlivých měst okresu, Krajský úřad Olomouckého
kraje, K-centrum Kroměříž, Školy a školská zařízení v rámci celého Olomouckého kraje, Duha
klub Rodinka, ad.

Příznivci a spolupracovníci
Mgr. Zuzana Starostová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, PhDr. Daniel Žákovský, PhDr. Ladislav
Spurný, Mgr. Richard Kořínek, PhDr. Renáta Köttnerová, prim. MUDr. Juraj Rektor, Tomáš
Klíma, DiS., Josef Vondrka, Mgr. Martin Navrátil PhD., Bc. Pavel Vítek, PhDr. Dagmar
Krutilová, Mgr. Petr Chytil, 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. Jaroslav Dobeš, Mgr. Miloš Havlík,
Mgr. Jan Zahradník, Mgr. Hana Vacková, Bc. Tomáš Velička, Václav Tesař, Mgr. René
Szotkowski, PhD., JUDr. Květoslava Slaměná, Ing. Miloslava Hrušková, Ing. Zbyněk Precektor,
Jiří Hübner, Mgr. Diana Hlubková, Roman Kupčík, Aleš Milien, Michal Mozr, Mgr. Irena
Sonntagová, Mgr. Pavel Podivínský, Mgr. Alena Hlochová, Bc. Mgr. Zbyněk Vočka, Mgr.
Michal Poláček, Mgr. Olga Nepšínská, Mgr. Libuše Satorová, Bc. Ing. Kateřina Spáčilová, Bc.
Lenka Ulehlová, Mgr. Gabriela Vrbová, Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, Mgr. Romana Pospíšilová,
Mgr. Marta Šintáková, Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková, Mgr. Kateřina Motlová,
Mgr. Omar Teriaki, Lenka Škodová, Pavel Vojtášek, Veronika Zaoralová Dis…. ad.

