Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,
dovolte mi, abych se jako každý rok zastavila a ohlédla za rokem minulým… z pohledu celé naší organizace
KAPPA-HELP.
Rok 2014 byl pro KAPPA-HELP rokem stabilizace, pozitivních změn v organizaci a ve znamení navazování
nové spolupráce, partnerství a zakládání nové sociální služby pro obyvatele města Přerova a jeho
okolních obcí.
Pokračovali jsme v úsilí poskytovat co nejkvalitnější péči všem našim klientům – dětem, mládeži,
dospělým, žákům, školám, studentům – školním metodikům prevence, rodičům, rodinám i veřejnosti.
Pořádali jsme tradičně zajímavé akce pro klienty, spolupodíleli se na zajištění aktivit našich partnerů a
spolupracujících organizací, zapojili jsme se nově do několika akcí pro širokou veřejnost, dále jsme se
účastnili několika konferencí pro odborníky v sociálních službách a z rezortu školství, pořádali nové
aktivity pro naše klienty sociálních služeb, vytvořili jsme nové preventivní programy pro žáky základních
a středních škol. V průběhu roku jsme pečlivě připravovali podklady pro registraci nové sociální služby
pro oběti trestných činů, kterou jsme v závěru roku předložili k registraci a od roku 2015 tak vzniklo Centrum pomoci a bezpečí.
Jedno přísloví zní: „Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte.“ Myslím, že v roce 2014
nám pozitivní zpětnou vazbu na naši pečlivou práci ukázali nejen naši spokojení klienti a jejich
naplněné cíle, ale rovněž renomovaní odborníci, kteří u nás vykonávali odborné certifikace v několika
oblastech. Certifikací odborné způsobilosti prošlo Kontaktní centrum, které získalo certifikát
č.412/2014 na nejdelší možné období – 4 roky; v rozsahu kontaktní a poradenské služby. Služba Terénní
programy pro uživatele návykových látek a ohrožené rizikovým chováním získala rovněž certifikát
č.413/2014 na celé 4 roky a v neposlední řadě Programy primární prevence prošly velmi úspěšně
certifikací v závěru roku a získali certifikát č. 44/14/1/CE až do roku 2020.
Ráda bych ocenila současný tým pracovníků KAPPA-HELP, za kvalitně, pečlivě a odpovědně odvedenou
práci v roce 2014, za maximální pracovní nasazení, jejich energii a nadšení, které neztrácejí i přesto, že
práce v sociálních službách a vzdělávacích programech klade vysoké nároky na kvalitu a profesionalitu
a přitom financování je nejisté a proměnlivé.
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, donátorům, 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.

2013

Přestěhování zázemí organizace a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
– METRO do nových prostor na ulici Boženy Němcové 101/16, Přerov.

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 KAPPA-HELP je realizováno zajišťováním chodu programů a poskytovaných služeb
zařízení Kontaktního 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; 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:
Kontakty: Zuzana Dopitová

Tel.: 773821003

email: kontaktni.centrum@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2014:
Zuzana Dopitová, Petra Kadlecová DiS., Markéta Nepejchalová, Mgr. Lenka Netopilová, Mgr. Ivana
Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová, Mgr. Lucie Binarová, Marie Teodora Nováková
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet klientů/neuživatelů – osoby blízké, rodiče, učitelé/:
Počet kontaktů:
Počet poradenství:
Počet vydaných injekčních stříkaček:

146
164
1.264
345
24.901

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 2014
Realizace projektu probíhá ve městě Přerov. Významnou událostí roku 2014 byla úspěšná certifikace
RVKPP. Zařízení byl udělen certifikát na maximální možnou dobu a to na 4 roky.
Přestože jsme se v první polovině roku potýkali s nedostatek personálu a ke konci roku s nedostatkem
financí, kvalita a rozsah poskytovaných sociálních služeb byl zachován.
Pozitivně hodnotíme, že se nám podařilo získat v rámci sponzorských darů kondomy od společnosti
Pepino a na celý rok od přerovské lékárny Alfa vitamíny a další zdravotnický materiál.
Novinkou v našem zařízení je rozšíření prostor KC o další místnost, která je určená jako technické
zázemí pro pracovníky a také slouží pro realizaci poradenství pro rodinné příslušníky a blízké
uživatelů drog.
V březnu jsme pořádali, jako každoročně, den otevřených dveří. Zaznamenali jsme vysokou účast, jak

z řad odborníků, tak z řad veřejnosti. Měli jsme možnost seznámit účastníky s tím, co děláme a
představit jim naši práci. Dále v rámci prezentace našeho zařízení a o.s. KAPPA-HELP jsme se zúčastnili
v červnu akce "Běh proti drogám“ a v říjnu probíhala účast pracovníků na Sympóziu seniorů, které
probíhalo v prostorách Městského domu v Přerově. V listopadu jsme se zapojili do evropského
testovacího týdne akcí „Bezplatné testování na HIV, HCV a HBV“. V prosinci jsme jako každoročně
pořádali s klienty vánoční posezení, kdy jsme společně zhodnotili celý rok a bavili se o spokojenosti a
dalších možnostech na další kalendářní rok.
V rámci zkvalitňování služeb dvakrát do roka realizujeme klientské porady, které jsou zaměřeny
tematicky. Naši klienti také velmi oceňují realizaci promítání, jehož součástí je vždy edukativní beseda
na aktuální téma např. léčba, bezpečné braní. Klienti mají možnost získat nejen nové informace, ale
také mají možnost řešit své otázky ve skupině, což jim umožňuje získávat poznatky dalších klientů.
V době tzv. opiové sezóny (květen až září) zaznamenáváme výrazný počet výměnného programu a
tzv. opiovou turistiku, kdy klienti do našeho okresu přijíždí i z jiných částí a měst ČR, kde se maková
pole vyskytují. Obecně je možné konstatovat, že je cílová skupina ustálena a služby využívají převážně
injekční uživatelé nejen z otevřené scény, ale i z řad skryté drogové scény.
V letošním roce se zvýšil počet individuálních poradenství jak ze strany klientů - uživatelů, tak ze
strany rodinných příslušníků uživatelů nealkoholových drog. Zvýšil se také zájem o telefonické a
internetové poradenství. Vzrostl zájem o výměnný program, celkový počet vydaných a přijatých
stříkaček se zvýšil v řádu tisícovek oproti předchozích let. Počet přijatých injekčních stříkaček je vyšší
než počet injekčních stříkaček vydaných. To je důkazem toho, že se nám stále daří klienty motivovat
k tomu, aby nám použité injekční stříkačky nosily zpátky, mnohdy i ve svém okolí vysbírají nalezení
stříkačky.
Opakovaně se nám daří získávat pozitivní ohlasy a dobrou zpětnou vazbu na naše zařízení a na
pracovníky, kteří poskytují sociální služby.

TERÉNNÍ

PROGRAMY

Terénní programy KAPPA-HELP
Kojetínská 11
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Kontakty: Zuzana Dopitová

Tel.: 773 821 003

email: teren@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2014:
Zuzana Dopitová, Petra Kadlecová DiS., Mgr. Lenka Netopilová, Markéta Nepejchalová, Mgr. Ivana
Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014:
Počet klientů/uživatelů drog/:
Počet klientů/neuživatelů – osoby blízké, rodiče, učitelé/:
Počet vydaných injekčních stříkaček:
Počet poradenství a terapie:

217
231
6.207
151

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:
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Program v roce 2014
Nejvýznamnější událostí roku 2014 bylo absolvování úspěšné certifikace RVKPP, kdy nám byl udělen
certifikát s délkou na maximální 4 roky.
Terénní program je realizován ve čtyřech městech: Přerov, Lipník nad Bečvou, Kojetín a Hranice na
Moravě. V rámci terénu máme v Kojetíně k dispozici poradnu pro drogové závislosti, která je určená
výhradně pro poradenství s rodinnými příslušníky. Dále jsme měli k dispozici poradnu pro drogové
závislosti v Hranicích, jejíž provoz jsme museli v květnu ukončit z důvodu nedostatků financí.
V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem terénních pracovníků a s nedostatkem financí,
nicméně jsme se snažili, aby se tato skutečnost neprojevila na kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb.
Snažíme se informovat o naší službě nejen uživatele nealkoholových drog, ale i neuživatele, jako jsou
například rodinní příslušníci a blízcí uživatelům. V rámci zvyšování povědomí o naších službách se
účastníme veřejných akcí a pořádáme akce pro veřejnost. Prezentujeme naši službu například v rámci
dnu otevřených dveří, účastí na akci „Běh proti drogám“, účasti na festivalech jako například
v Přerově na akci „Dožínky“ nebo účastí na akci „Sympózium seniorů“.
Dále spolupracujeme s řadou lékáren, kde předáváme tzv. bezpečný balíček a kontakty na terénní
pracovníky. Potencionální klienti mají tak možnost získat informace o naší službě touto cestou.
V rámci spolupráce s dalšími subjekty předáváme informace o možnosti využívání služeb našeho
terénního programu sociálním odborům, dalším institucím a zařízením ve všech městech, kde terénní

práci realizujeme. Pravidelně se účastníme komunitního plánování a dalších realizovaných
informativních schůzek v rámci Olomouckého kraje.
V roce 2014 se nám podařilo získat v rámci sponzorských darů kondomy od společnosti Pepino, na
celý rok od přerovské lékárny Alfa vitamíny a další zdravotnický materiál. Od společnosti Husky jsme
získali slevu 35% na nové terénní batohy. Od společnosti RESINPA GWR s.r.o jsme získali možnost
půjčování elektrokol, což umožnilo rychlejší přepravu po městě Přerov a zvýšilo možnost dostupnosti
v okrajových částech města Přerov. Podporu velmi pozitivně oceňujeme.
Jako každoročně, tak i letos zaznamenáváme zvýšený počet klientů z jiných okresů a části republiky
v době tzv. opiové sezóny. V této době jsme zaznamenali zvýšený počet výskytu pohozených
injekčních stříkaček, jelikož jsou značně rozšířena maková pole a uživatelé se k nám sjíždějí více než
v předchozích letech. Proto realizaci našeho programu považujeme za zásadní, jelikož je možnost tyto
stříkačky vysbírávat a nemusí se tak volně povalovat a ohrožovat ostatní obyvatelé.
Zaznamenali jsme enormní rozdíl mezi vydanými stříkačkami a přijatými. Vždy převyšují přijaté nad
vydanými. Tento rozdíl vzniká tak, že ve městech, kde realizujeme programy jedenkrát týdně, si
klienti v případě nedostatku čistých stříkaček, kupují injekční stříkačky v lékárnách. A pak je nám
předávají. Tuto situaci oceňujeme, jelikož klienti - uživatelé injekčním způsobem, dbají na námi
předávané informace o bezpečném braní, o HR a o možnostech přenosu infekčních onemocnění.
Naši pracovníci se snaží zaměřovat nejen na rozšiřování informací o zásadách HR, ale snaží se
pracovat s klienty na změně jejich současného stavu, zaznamenali jsme tak nárůst zájmu o léčbu.
Klienti, ať z řad uživatelů či neuživatelů, mnohdy nemají jinou možnost či alternativu pro využití
poradenských služeb, jelikož se v žádném ze čtyř měst nevyskytuje další poradenské centrum pro
řešení závislostí, proto je velmi důležitá realizace terénních programů ve městech okresu Přerov, kdy
je možné alespoň tak pracovat na jejich zakázce.
Oproti předchozímu roku, je klientů sice celkově méně, nicméně tento úbytek je způsobeným tím, že
v předchozím letech pracovníci zaměřovali zvýšenou pozornost na uživatele THC. V současnosti se
mnohem více zaměřujeme na zkvalitnění kontaktů, na poradenství a motivaci k léčbě a k
bezpečnějšímu způsobu užívání. Předem jsme věděli, že tento krok povede ke snížení čísel, ale kvalita
a podstata poskytované služby je pro nás prioritou.
Opakovaně se nám daří získávat pozitivní ohlasy a dobrou zpětnou vazbu na naše zařízení a na
pracovníky, kteří poskytují sociální služby.

PRIMÁRNÍ

PREVENCE

Programy primární prevence
Boženy Němcové 101/16
750 02 Přerov
Vedoucí programu:
Bc. Kateřina Mozrová, DiS. (2.pol. 2014) tel.: +420 773 821 002
email: prevence@kappa-help.cz
Mgr. Lucie Binarová (1.pol. 2014)
tel.: +420 773 821 007
email: prevence@kappa-help.cz
Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2014:
Bc. Jakub Vávra, Jan Mazák, Zuzana Fillingerová, Vojtěch Klusoň, Michal Holinka, Bc. Lukáš Slavík, Bc.
Tomáš Lakota, Mgr. Lenka Šilarová, Bc. Petra Kiššová, Barbora Šumšalová, Mgr. Ivana Smětalová, Bc.
Kateřina Mozrová, Mgr. Lucie Binarová
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014:
Celkový počet osob zapojených do aktivit programu:
Počet poradenských/terapeutických konzultací:
Počet realizovaných lekcí
Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče, odborníci/:

1.452
2.947
69
82

Počet osob na veřejných primárně preventivních a osvětových akcí:

210

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 akreditovány (číslo akreditace MSMT –
39231/2013, platnost do 1.10.2019) a certifikovány (MŠMT – 44/14/1/CE, platnost do 8.1.2020).
Programy, lekce a workshopy primární prevence:
Pexeso (prevence návykových látek)
Doprava - zvládání rizik
Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás
Dobré vztahy - cesta k přátelství
Drogy (příběhy závislých, návykové látky, závislosti a její podoby)
Co děláme, když jsme v úzkých?
Komunikace
Žijí tady s námi
Hrozby extremismu
Bezpečí v moderním světě techniky
Chceme dobře vypadat
Sexuální rizikové chování
Kam vede má cesta
Od 10 k 5 a od 5 k 10
Beseda s ex-userem

1. - 2. třída ZŠ
2. - 6. třída ZŠ
3. – 6. třída ZŠ
1. třída ZŠ – 4. ročník SŠ
4. třída ZŠ – 1. ročník SŠ
3. třída ZŠ – 2. ročník SŠ
5. třída ZŠ – 4. ročník SŠ
4. třída ZŠ – 4. ročník SŠ
4. třída ZŠ – 4. ročník SŠ
4. – 7. třída ZŠ
7. – 8. třída ZŠ
7. třída ZŠ – 1. ročník SŠ
9. třída ZŠ – 2. ročník SŠ
8. třída ZŠ – 2. ročník SŠ
8. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

Doplňkové programy:
Besedy s ex-userem, besedy se terénním pracovníkem, besedy pro rodiče, adaptační kurzy,
teambuildingové aktivity, interaktivní exkurze v KC a NZDM, workshopy na míru pro střední školy a
učiliště.
Komu jsou naše programy určeny – cílová skupina:
žáci základních a středních škol, rodiče, pedagogové a další odborníci na školách.
Program v roce 2014:
Rok 2014 byl pro Program Specifické primární prevence KAPPA-HELP zásadním rokem.
Pokračovalo se ve vytváření nové struktura programů a metodických podkladů. 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.
Mimo změnu ve vedení programu byl pracovní tým stabilní, velmi dobře spolupracující. Kvalita
lektorů byla několikrát oceněna i z řad pedagogů a zástupců škol.
V prvním pololetí jsme zaznamenali velký zájem o interaktivní exkurze do zařízení organizace. Tyto
jsou provázeny odborným výkladem s možností následné besedy.
Ve druhém pololetí jsme se zaměřili na navázání spolupráce s malými venkovskými školami. Tento
cíl se nám dařilo naplňovat, především v obcích bývalého okresu Prostějov velmi vzrostl zájem
malých škol.
Celý rok 2014 byl ve znamení příprav a zpracování Standardů odborné způsobilosti pro poskytovatele
programů školské primární prevence rizikového chování na následné certifikace programu primární
prevence. Veškeré standardy byly řádně naplněny a zařízení bylo certifikováno na období 5 let.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ -METRO
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO
Boženy Němcové 101/16
750 01 Přerov
Vedoucí programu:
Kontakty: Petra Kadlecová, DiS.

Tel.: + 420 773 821 005 email: nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2014:
Petra Kadlecová, DiS. , Zdeněk Gábor, Lucie Karalo, Mgr. Diana Hlubková, Mgr. Andrea Dortová,
Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová
Kdo jsme – poslání služby:
Posláním NZDM-METRO je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým dospělým pomoc, podporu,
informace a zároveň poskytnout vhodnou alternativu k stereotypnímu trávení volného času.
Přispíváme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí našich klientů. Prostřednictvím
poskytovaných služeb pomáháme mladistvým ve složitých životních situacích a snažíme se zabránit
potencionálnímu vzniku nežádoucích společenských jevů. Stěžejním bodem je preventivní působení
Popis služby, cílová skupina:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 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 či zdravotní stav apod.
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 vyloučení či rizikovým
chováním.
Nabídka aktivit:
Volnočasové aktivity – výtvarné aktivity, stolní hry, fotbálek, ping-pong, vaření, počítačové aktivity,
rozvoj jemné motoriky, filmové aktivity
Vzdělávací aktivity – doučování, besedy, přednášky na témata týkající se cílové skupiny
Sportovní aktivity – fotbalové aktivity, taneční aktivity
Poradenství – psychologické, pedagogické, právní, sociální
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014:
Celkový počet klientů:

184

Celkový počet kontaktů:

2.970

Celkový počet výkonů:

20.424

Celkový počet výkonů volnočasových aktivit:

10.498

Program v roce 2014:
Rok 2014 byl rokem změn, úspor a stabilizace týmu. Na počátku roku 2014 se NZDM přestěhovalo do
nových prostor, které sídlí v zadním traktu ŽS. Rok 2014 byl pro nás rokem úspěšným, i přes menší
finanční podporu ze strany státu, kraje i města Přerova se nám podařilo zajistit kvalitní poskytování
sociální služby.
Během roku 2014 byly pravidelně realizovány vzdělávací a skupinové aktivity, které vedou k rozvoji
klientů. Fotbalový tým Klokani, který je složen z klientů NZDM získal první místo na akci Den soužití
v Kozlovicích.
V roce 2014 jsme se zúčastnili ve spolupráci s Magistrátem města Přerova akce „Pojď a přidej se
k nám“, jejíž cílem bylo oslovit potenciální cílovou skupinu z řad dětí a mládeže žijící na ubytovnách.
V letních měsících jsme s klienty realizovali vzdělávací aktivitu mimo prostory NZDM, která byla
zacílena na výměnu rolí mezi pracovníky a klienty.
Díky Nadaci Albert jsme mohli zakoupit novou kuchyňskou linku a rozšířit aktivitu vaření, která slouží
k rozvoji našich klientů. S klienty plánujeme rozpočet, možnosti nákupu apod.

Pracovníci se pravidelně účastní supervize a vzdělávání dle individuálních potřeb a
vzdělávacích plánu pracovníků.

STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY
PREVENCE - KAPPA 250

Učebna studia KAPPA-250
Boženy Němcové 101/16
750 01 Přerov
Vedoucí studia:
Kontakty: Mgr. Andrea Dortová

tel.: +420 773 821 004

email: studium@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2014:
Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová, Mgr. Andrea Dortová, Mgr. Diana Hlubková, PhDr. Ladislav
Spurný, Mgr. Lucie Balarinová, Mgr. Iva Hlavinková, Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Jan Zahradník, Bc. Jakub
Vávra, Bc. Tomáš Mazal, Mgr. Martin Navrátil, Mgr. Darina Skokanová, Mgr. Lenka Baše, Mgr. Veronika
Zaoralová, DiS., PhDr. Daniel Žákovský, Zuzana Dopitová, Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Martina Shaw, Mgr.
Starostová Zuzana
STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014
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 (Kappa 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 do praxe. Studium je koncipováno v rozsahu 250 hodin, tj. 2 ročníky
– 4 semestry.
Komu je naše studium určeno – cílová skupina
Studium je určeno školním metodikům prevence, pedagogům - absolventům magisterských studijních
programů učitelských oborů, absolventům neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
Náplň studia - témata:
1. semestr od 1. 1. 2014 do 1. 7. 2014







Pedagogicko-psychologické poradenství v systému primární prevence
Drogy a jiné závislosti
Drama ve výuce
Patopsychologie
Problematika menšin ve vzdělávacím systému
Veřejná správa






Poradenství a úloha školního psychologa
Mimořádně nadaný žák a žák se specifickými poruchami učení a chování
OSPOD
Sebepéče




Seznamovací blok + úvodní informace pro účastníky studia
Den sebepéče (v praxi)

Další:

2. semestr od 1. 9. do 31. 12. 2014
-

Zdravotnická první pomoc
Primární prevence v podmínkách školy
Protidrogová prevence, Krizová intervence
Kurikulum a nástin mediální prezentace a komunikace s médii
Patopsychologie, sociální patologie
Role školního psychologa
Certifikace PP, Standardy odborné způsobilosti PP

-

Beseda se sociálním a terénním pracovníkem
exkurze – Pedagogicko – psychologická poradna Přerov
exkurze – Kontaktní centrum, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – METRO
samostatná práce
individuální konzultace ročníkových prací

Další:

Studium v roce 2014:
Třetí běh studia byl zahájen 31. 1. 2014 seznámením frekventantů studia, které bylo pojato zážitkovou
formou pod vedením odborných lektorek. Studium pokračovalo různorodými výukovými bloky, jež
korespondovaly s tematickými okruhy studijního programu KAPPA 250. Charakter výukových setkání
zahrnoval nejen teoretické poznatky, ale byl rovněž obohacen o mnoho praktických informací a tipů z
praxe jednotlivých externích lektorů. První semestr byl zakončen setkáním, jehož náplní byla Sebepéče a
praktické metody a techniky pro práci s žáky a studenty. Prostřednictvím evaluačních dotazníků účastníci
vyjádřili své dojmy z průběhu a organizace studia.
Druhý semestr zahájil praktický výukový blok zaměřený na první pomoc živě a praktické nácviky
modelových situací. Výběr tohoto bloku byl proveden záměrně s cílem upevnit kohezi skupiny a
zaktivizovat frekventanty do dalšího studia. Následující výukové bloky proběhly v souladu s tematickými
okruhy studijního programu KAPPA 250. Volba jednotlivých témat byla realizována s ohledem na potřeby
frekventantů tj. získat teoretické a praktické poznatky. Vedením jednotlivých bloků byli pověřeni externí
lektoři, kteří splňovali vysoké nároky na odbornost, zkušenosti a celkovou připravenost tématu. Druhý
semestr byl zakončen individuálními konzultacemi ročníkových prací pod vedením certifikované koučky,
psycholožky a ředitelky organizace Mgr. Ivany Smětalové a odevzdáním ročníkových prací, jejichž
zpracování je jednou z podmínek získání certifikátu o absolvování studia.

Financování organizace o.s.KAPPA-HELP v roce 2014
Rozvaha (v tis. Kč)

k 1.1.2014

k 31.12.2014

Aktiva celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období

869
158
705
6

601
81
515
5

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

726
83
564
79

601
123
478
0

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

4 239
405
58
62
87
8
768
2 218
606
10
1
16

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

4 137
93
14
4 030

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
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: 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 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 2014
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 – Jaroslav Odstrčil, Gastrocentrum Moravia - Marcela
Šmídová, Pivovar Zubr,a.s., Pekárna Racek s.r.o., KINETIC s.r.o., Hanácká kyselka s.r.o., V- SPORT HK,
Radoslav Ďuřiš, Jankusport, Jiří Hurta, s.p. - HURTA REKLAMA, OPTYS, s.r.o., Ábrányi s.r.o., Libor
Trucálek - SECOZVUK, VOŽENÍLEK pracovní ochranné pomůcky s.r.o., Ing. Martina Tovaryšová –
Dorty Martina, PhDr. Renáta Köttnerová, PEPCOM s.r.o., RESINGPA GWR s.r.o, EMOS, s.r.o., STEN
marketing s.r.o., Město Kojetín, Olympus Czech Group, s.r.o., ECLIPSERA, s.r.o., Město Přerov,

Spolupracující organizace
Sdružení pro kvalitu z.s.p.o., Probační a mediační služba ČR – pobočka Přerov, Telemens s.r.o. –
Psychosociální centrum, P-centrum Olomouc, Armády spásy Přerov, Český červený kříž, Charita
Přerov, Člověk v tísni, o.p.s., o.s. Darmoděj, K-centrum Jeseník, PL Bílá Voda, 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,
MUDr. Juraj Rektor, PhDr. Renáta Köttnerová, prim. Tomáš Klíma, DiS., Ing. Radoslav Jančev, Bc.
Tomáš Navrátil, Mgr. Martin Navrátil PhD., Bc. Pavel Vítek, PhDr. Dagmar Krutilová, Bc. Josef
Vondrka, Mgr. Petr Chytil, Petr Janoušek, Mgr. Jitka Dolejšová, Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Alice
Musilová, PhDr. Lenka Skácelová, Doc. PhDr. Jitka Skopalová, PhD., Mgr. Miloš Havlík, Mgr. Jan
Zahradník, Mgr. Hana Vacková, JUDr. Květoslava Slaměná, Ing. Miloslava Hrušková, Ing. Zbyněk
Precektor, Jiří Hübner, Mgr. Diana Hlubková, 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. 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.

