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Úřední adresa:
o. s. KAPPA-HELP
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
Kancelář:
o. s. KAPPA-HELP
Boženy Němcové 101/16
750 02 Přerov
www.kappa-help.cz /office@kappa-help.cz /773 821 001
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
jako každý rok hodnotím pozitivní přínos uplynulého roku…. pro celou naši
KAPPA-HELP…
Rok 2015….
…. byl pro KAPPA-HELP rokem…
pozitivních změn a pozitivní zpětné vazby
navazování nové spolupráce
ověřování fungování a využitelnosti nové sociální služby – Centra pomoci a bezpečí
rozšíření pracovního týmu
úspěšného ukončení 4. běhu akreditovaného studia pro školní metodiky prevence
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 další preventivní programy pro žáky základních
a středních škol.
Ráda bych ocenila tým vedení organizace za úspěšný rozvoj KAPPA-HELP
a viditelný pozitivní posun v mnoha směrech a oblastech, a současně celý tým
pracovníků KAPPA-HELP, za kvalitně, pečlivě a odpovědně odvedenou práci v roce
2015, 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, profesionalitu, a přitom financování je nejisté a proměnlivé.
Poděkování za spolupráci patří všem poskytovatelům dotací, sponzorům,
spolupracujícím organizacím, institucím, úředníkům a politikům, donátorům, bez
jejichž podpory by realizování našich programů, projektů a poskytování sociálních
služeb klientům, nebylo možné.
Věřím, že v dalším období budeme mít dostatečné a včasné finanční pokrytí
na zajištění všech našich poskytovaných služeb a programů.
S úctou
Mgr. Ivana Smětalová
ředitelka o.s. KAPPA-HELP
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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.

4
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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

2012

Realizace programů sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního
vyloučení, etnických minorit a nezaměstnaných osob.

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 prostor na ulici Boženy Němcové 101/16, Přerov.

2014
Ukončení provozu poradenského centra pro drogové závislosti v Hranicích.

2015
Založení nového programu Centrum pomoci a bezpečí. Rozšíření týmu KAPPA-HELP.

Realizace programů léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené
drogovou závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím.
Realizace programů primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálněnežádoucích 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; Centra pomoci
a bezpečí, Poradenského centra pro problémy se závislostmi v Kojetíně; Programu
primární prevence a vzdělávání (Olomoucký kraj); Specializačního studia pro školní
metodiky prevence (celá Česká republika).
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KONTAKTNÍ
A PORADENSKÁ CENTRA
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Kontaktní a poradenské centrum KAPPA-HELP Přerov
Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

Poradenské centrum Kojetín
6. května 1373, 752 01 Kojetín

Vedoucí programu
Bc. Zuzana Dopitová (1. pololetí roku 2015)
tel.: +420 773 821 005
e-mail: kontaktní.centrum@kappa-help.cz
Petra Kadlecová, Dis. (2. pololetí roku 2015)
tel.: +420 773 821 003
e-mail: nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2015
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Lenka Netopilová, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina
Mozrová, DiS., Bc. Denisa Smetanová, Roman Kuruc, Dis., Ing. Monika Dufková,
Bc. Zuzana Dopitová a Jana Slívová.

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.

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

V roce 2015 jsme nově uspořádali prostory kontaktního centra. Podařilo se nám lépe
zorganizovat kontaktní místnost a také vytvořit zdravotní místnost, kde dochází
k výměně zdravotnického materiálu. Zdravotní místnost jsme oddělili od ostatních
prostor, čímž zabezpečujeme klientům individuálnější přístup v bezpečném prostoru,
díky kterému s klienty vedeme strukturované poradenství např. oblast zdravovědy,
bezpečného braní, bezpečného sexu apod. Zaměřujeme se na intimní témata
související s užíváním nealkoholových návykových látek a minimalizaci škod
pramenící ze způsobu života a rizikového chování.
V roce 2015 jsme se účastnili několika akcí, jejichž cílem je jak informování veřejnosti
o službách organizace KAPPA-HELP, tak preventivní působení. Pracovníci se zúčastnili
akce „Běh proti drogám“ v Kojetíně, senior Sympozia, dále jsme se zapojili do
evropského testovacího týdne „Bezplatné testování na HIV, HCV a HBV“. Jedná se
o bezplatné testování na HIV, žloutenku typu B a C, kdy nedílnou součástí je
poradenství vedoucí k minimalizaci rizikového chování.
K rozvoji služby přispívají klientské porady, které probíhají 2x ročně a jejichž součástí
je i edukativní část.
Dále jsme navázali úzkou spolupráci s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.
V prostorách kontaktního centra provádíme testování na přítomnost drog
v organismu.
V roce 2015 jsme se cíleně zaměřili na oslovování široké veřejnosti s informacemi
o sociální službě kontaktního centra a o principech, se kterými na kontaktním centru
pracujeme a které jsou nedílnou součástí poskytovaní.
Na konci roku 2015 jsme uspořádali akci „KAPPA TĚ ZVE NA POLÉVKU“, kdy pracovníci
vydávali všem potřebným osobám teplou instantní polévku.
Rok 2015 byl rokem pozitivních změn a stabilizace pracovního týmu. Průběžně se nám
podařilo navázat s klienty vztahy založené na důvěře, díky čemuž můžeme poskytovat
našim klientům kvalitní sociální, psychologickou i zdravotní podporu.

Program v roce 2015
Zázemí programu ambulantní služby kontaktního centra KAPPA-HELP se nachází
v Přerově. Služby však mohou využít i klienti z jiných částí České republiky. Rok 2015
byl pro pracovníky i pro klienty rokem změn. Ve druhé polovině roku došlo
k očekávanému rozšíření pracovního týmu, což bylo sice náročné, jak pro pracovníky,
tak i pro klienty, ale velmi žádoucí a dlouhodobě žádané směrem k našim donorům, ke
konci roku 2015 dochází ke stabilizaci a klienti hojně využívají služeb kontaktního
centra.
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STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014 A 2015
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Ze srovnání s rokem 2014 vyplývá, že se zvýšil počet poradenství, jak ze strany klientů
uživatelů, tak ze strany neuživatelů, tedy rodinných příslušníků, lidí blízkých, učitelů
atd. Zájem je jak o osobní, tak o telefonické a internetové poradenství. Celkově se
zvýšil i samotný počet klientů uživatelů i neuživatelů. Můžeme to připsat
dlouhotrvajícímu úsilí pracovníků, jejich snaze o kvalitní práci a podávání informací
o službě. Co se týče počtu vydaných injekčních stříkaček, ten se oproti předchozímu
roku mírně snížil z 24 901 v roce 2014 na 24 400 v roce 2015. I když byl rok 2015
náročnější po stránce personální - rozšíření týmu a jeho zaučení se pozitivně projeví
v následujícím období. Rok 2015 hodnotíme v rámci kontaktního centra velmi kladně.

TERÉNNÍ
PROGRAMY
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Terénní programy KAPPA-HELP
Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

Vedoucí programu
Bc. Zuzana Dopitová (1. pololetí roku 2015)
tel.: +420 773 821 005
e-mail: teren@kappa-help.cz
Petra Kadlecová, Dis. (2. pololetí roku 2015)
tel.: +420 773 821 003
e-mail: nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2015
Bc. Zuzana Dopitová, Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Lenka Netopilová, Bc. Adéla
Trumberová, Jana Slívová, Lucie Doležalová, Ing. Monika Dufková, Mgr. Ivana
Smětalová a Bc. Kateřina Mozrová, DiS.

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.

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

problémy se závislostmi, která je určená výhradně pro poradenství s rodinnými
příslušníky nebo osobám blízkým uživatelům nealkoholových návykových látek.
V rámci terénního programu se pracovníci účastní akcí, kde vyhledávají potenciální
klienty služby a předávají informace o poskytovaných službách, jak uživatelům
nealkoholových návykových látek, tak zvyšují informovanost široké veřejnosti. V roce
2015 jsme se zúčastnili 4 akcí a to technoparty v Kojetíně, „Nakopněme drogy“
v Přerově, ve spolupráci s městskou policií a asistenty prevence kriminality,
„Červencová noc“ a „Běh proti drogám“ v Kojetíně.
V rámci informovanosti a navazování kontaktu s uživateli nealkoholových návykových
látek úzce spolupracujeme s lékárnami, kam pravidelně docházíme a distribuujeme
tzv. bezpečný balíček pro uživatele nealkoholových návykových látek. Tento balíček
obsahuje základní zdravotní materiál pro bezpečnou aplikaci, a jeho nedílnou
součástí jsou kontakty na terénní pracovníky.Dále oslovujeme bary a restaurační
zařízení, kde předáváme kontakty na terénní pracovníky a oslovujeme případné
uživatele nealkoholových návykových látek.
V rámci spolupráce se státní správou a samosprávou se pravidelně účastníme
komunitního plánování a jsme členy několika pracovních skupin. Jsme zapojeni také
do krajských pracovních skupin. Dále spolupracujeme s ostatními neziskovými
organizacemi. Kontakty na terénní pracovníky a informační letáčky jsou předávány na
městské úřady a pracovníci jsou informováni o poskytovaných službách. Terénní
pracovníci se také zaměřují na sběr použitého injekčního materiálu a předávají
kontejner na použitý injekční materiál strážníkům městské policie.
V rámci terénních programů a mapování drogové scény jsme předávali informační
letáčky obyvatelům měst a obcí, kde terénní programy působí. Cílem je předávání
informací a rozšiřování povědomí o poskytovaných službách terénních programů.

Program v roce 2015
Terénní programy poskytují své služby v přirozeném prostředí klientů, což
u některých klientů odbourává strach a obavy z institucionalizované péče.
Terénní programy působí primárně v Přerově, Hranicích, Kojetíně a Lipníku nad
Bečvou. V roce 2015 jsme se začali více zaměřovat a mapovat také přilehlé obce
v rámci ORP Hranice, Kojetín, Lipník nad Bečvou a Přerov. Cílem bylo rozšíření časové
a místní dostupnosti osobám, které žijí v okolních obcích. Z počátku probíhal
monitoring nově vytipovaných lokalit a následně ustálení a poskytování sociálních
služeb v menších městech a obcích. Drogová scéna je v nových lokalitách regionu
spíše uzavřená, proto pracovníci postupně předávají novým klientům informace
o službě a navazují první kontakty s potenciálními klienty sociální služby terénních
programů. V rámci terénních programů máme v Kojetíně k dispozici Poradnu pro
14

Každoročně zaznamenáváme zvýšenou poptávku po službě v tzv. opiové sezóně, kdy
do Přerova a jeho blízkého okolí přijíždějí uživatelé opia z různých částí České
republiky.
Celkově hodnotíme rok 2015 jako úspěšný, podařilo se nám stabilizovat pracovní tým,
oslovit nové uživatele nealkoholových návykových látek a navázat s některými
dlouhodobou spolupráci. S klienty se zaměřujeme na řešení jejich současné životné
situace související s užíváním nealkoholových návykových látek.
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Při srovnání roku 2014 a 2015 je vidět velký nárůst počtu klientů/uživatelů drog.
V minulém roce došlo ke snížení z důvodu zkvalitnění a prohloubení péče
a poradenství s již stálými klienty. Díky rozšíření týmu je možné v tomto trendu
pokračovat, ale zároveň oslovovat a získávat pro službu klienty nové. Snížení počtu
poradenství a terapie v rámci terénního programu si můžeme vysvětlit tím, že náš tým
na kontaktním centru se rozrostl i o psychologa. Proto při závažnějších problémech,
které jsou obtížně řešitelné venku, odkazují pracovníci terénního programu klienty za
psychologem, který jim poskytne adekvátní pomoc a podporu. Počet vydaných
injekčních stříkačekz roku 2014 klesl z 6 207 na 4 347 v roce 2015.

PRIMÁRNÍ
PREVENCE
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Programy primární prevence

Doplňkové programy

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

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.

Vedoucí programu
Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
tel.: 773 821 002
e-mail: prevence@kappa-help.cz

Cílová skupina
Žáci základních a středních škol, rodiče, pedagogové a další odborníci na školách.

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2015

Program v roce 2015

Mgr. Jakub Vávra, Bc. Vojtěch Klusoň, Bc. Lukáš Slavík, Bc. Michal Holínka,
Bc. Tomáš Lakota, Mgr. Lenka Šilarová, Mgr. Petra Kiššová, Barbora Šumšalová, Mgr.
Ve ro n i ka Ka l á š ková , M g r. S i m o n a Vo j tová , M g r. I va n a S m ěta l ová ,
Bc. Kateřina Mozrová

Rok 2015 byl pro naši organizaci v rámci projektu primární prevence velmi dobrý
a hodnotíme ho celkově jako úspěšný. Struktura programů vytvořená v roce 2014 byla
zachována a upevněna. Personální obsazení týmu je stabilní, kvalita lektorů byla
několikrát oceněna z řad pedagogů i zástupců škol.

Popis programu

V roce 2015 byla rozšířena oblast působnosti organizace na celorepublikovou
a navázána spolupráce s mnoha novými institucemi, které doposud nabídku
o.s. KAPPA-HELP nevyužily.

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
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1. - 2. třída ZŠ
2. - 6. třída ZŠ
3. – 6. třída ZŠ
1. třída ZŠ – 4. ročník SŠ
4. třída ZŠ – 1. ročník SŠ

Nadále se budeme snažit rozšiřovat nabídku a preventivně působit nejen ve velkých
městských, ale také v malých vesnických školách a rozšiřovat působnost programu do
dalších obcí a krajů. Velmi pozitivní zpětná vazba nám přináší další zájemce o naše
programy a další objednávky a žádosti o dlouhodobou spolupráci ze strany dalších
škol a školských zařízení.
Rádi bychom v našich aktivitách pokračovali i v následujících letech a našim lektorům
umožnili další profesní rozvoj a pravidelnou supervizi.

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
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STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2014 A 2015
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Ze srovnání s minulým rokem je patrné že se zvýšil celkový počet osob zapojených
do aktivit programu. V roce 2015 jsme navázali spolupráci s novými školami
a školskými zařízeními, což vedlo i ke zvýšení počtu realizovaných lekcí. Tato
skutečnost nás velice těší. Počet poradenských či terapeutických konzultací je nižší,
jelikož jsme se nesoustředili aktivně na nabízení této doplňkové služby. V roce 2015
záleželo na žácích i samotných školách, jestli tyto konzultace ze svého podnětu využijí
při lekcích nebo k řešení aktuálních problémů ve třídách. V počtu ostatních osob,
které zahrnují pedagogy, rodiče a odborníky a počet osob na veřejných primárně
preventivních a osvětových akcích nedošlo k velkým změnám.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ - METRO
20

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO

Program v roce 2015

Boženy Němcové 101/16, 750 01 Přerov

Rok 2015 byl rokem úspěšným pro rozvoj a zkvalitňování služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež. Novou posilou týmu jsou dvě sociální pracovnice, které
poskytovaly odborné služby klientům.

Vedoucí programu
Petra Kadlecová, DiS.
tel.: + 420 773 821 005
e-mail: nzdm-metro@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2015
Petra Kadlecová, DiS., Zdeněk Gábor, Mgr. Diana Hlubková, Mgr. Andrea Dortová,
Bc. Andrea Beňaková, Dis., Ivana Martinčíková, Dis., Mgr. Ivana Smětalová,
Bc. Kateřina Mozrová

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.

Cílová skupina

Díky poptávce ze strany Magistrátu města Přerova a potřebám cílové skupiny došlo
k rozšíření ambulantní formy poskytování služby o terénní formu.Cílem bylo oslovit,
jak potenciální klienty služby NZDM, tak širokou veřejnost, školy a školská zařízení.
V rámci školských institucí byli osloveni školní metodici prevence a byly jim předány
kontakty na pracovníky a informační letáčky, jak pro učitele, tak pro žáky.
Při práci s klienty se pracovníci aktivně zaměřují na rozvoj dosavadních schopností,
znalostí a kompetencí klientů. S klienty jsou realizovány vzdělávací a skupinové
aktivity na předem stanovená aktuální témata. Klienti v zařízení mohou využívat
volnočasové aktivity např. stolní fotbal, ping-pong, stolní hry, vaření apod. Tyto
aktivity vedou ke smysluplnému trávení volného času a k vytváření bezpečného
prostoru mezi pracovníkem a klientem, díky kterému s klienty řešíme témata, která
jsou součástí jejich života a dospívání. Zaměřujeme se na cílené sociální poradenství
vedoucí ke zlepšení současné životní situace našich klientů.
V roce 2015 jsme byli podrobeni inspekci kvality sociálních služeb, která přispěla
k rozvoji a ke zkvalitnění poskytované sociální služby.

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.

Zúčastnili jsme se akce „Nakopněme drogy“ ve spolupráci s městskou policií
a asistenty prevence kriminality, cílem byla prevence zaměřující se na rizikové
chování, ale také oslovení potenciálních klientů služby NZDM a předání informací o
této službě.

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.

Jedním ze způsobů prezentace služeb byl Den otevřených dveří v rámci Týdne
nízkoprahů, který pořádá Česká asociace streetwork. S klienty jsme připravili
prezentaci výrobků a také výstupy z aktivit, které jsou s klienty realizovány.

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
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Co se týče srovnání služby NZDM v roce 2015 s rokem 2014 je vidět, že celkový počet
klientů je v obou letech srovnatelný. Celkový počet kontaktů byl letos vyšší, což
připisujeme zavedení i terénu v rámci NZDM. S tím souvisí samozřejmě i zvýšení
počtu výkonů ve službě. Ke snížení došlo ve výkonech volnočasových aktivit, kdy
sociální služby cíleně směřují ke strukturované sociální práci a volnočasové aktivity
jsou pouze nástrojem k realizované změně situace klienta.

STUDIUM PRO ŠKOLNÍ
METODIKY PREVENCE - KAPPA 250
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Učebna studia KAPPA-250
Boženy Němcové 101/16, 750 01 Přerov

Vedoucí studia
Mgr. Diana Hlubková
tel.: 773 821 008
e-mail: studium@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2015
Mgr. Diana Hlubková, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová, Mgr. Andrea
Dortová, PhDr. Ladislav Spurný, Mgr. Ilona Bočínská, Mgr. Petra Feller Stanieková,
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD., Bc. Pavel Kalpakcis, Mgr. Renata Králíková, Mgr. Gabriela
Mahrová, Mgr. Marek Mikláš, Mgr. Táňa Palotášová, PhDr. Lenka Skácelová, kpt. PhDr.
Mgr. Martina Velikovská, Bc. Pavel Vítek,

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.

Cílová skupina
Studium je určeno školním metodikůmprevence, pedagogům, absolventům
magisterských studijních programů učitelských oborů, absolventům neučitelského
zaměření doplněného o studium pedagogiky.

Kariérní poradenství na Úřadu práce, Financování primární prevence ve školství
Teoretický rámec primární prevence, Co v PP funguje, Příklady dobré praxe,
Hodnotné programy primární prevence, Historie PP, Cílové skupiny PP, Zásady
efektivní primární prevence
4. semestr od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015
Poruchy příjmu potravy
VYNSPI, čtyřúrovňový model vzdělávání, dokumentace ŠMP
Základy psychologické první pomoci, komunikace školy s rodinou
Probační a mediační služba, agresivní a kriminální chování, zneužívané a týrané dítě,
Techniky práce se třídou
Xenofobie, rasismus, záškoláctví, gambling, sebepoškozování, sekty...,
Komunikace školy s rodiči žáka se závažnými problémy, jak vést děti k opravdovým
hodnotám, prevence vyhoření
Závěrečné zkoušky
Další:
Exkurze do věznice Mírov
ČŠI, informace k organizaci závěrečné zkoušky

Statistika programu v roce 2015
Počet studentů: 16

Studium v roce 2015
Od ledna 2015 převzala roli koordinátorky studia Mgr. Diana Hlubková. V průběhu
roku 2015 se v rámci studia KAPPA 250 uskutečnilo 18 lekcí, respektive 149 výukových
hodin. Studium zaštítilo více než 15 lektorů. Studenti absolvovali nejen teoretickou
a praktickou výuku, ale např. také exkurzi ve věznici Mírov. 16. - 18. 10. 2015 se
uskutečnil tzv. víkendový studijní výjezdní seminář, který se na základě preferencí
studentů odehrál v prostorách o. s. KAPPA-HELP, a během nějž bylo realizováno
32 hodin výuky.

Náplň studia - témata
3. semestr od 1. 1. 2015 do 1. 7. 2015
Sociální komunikace a sociální percepce, Drama in education
Principy terapeutické komunity
Role policejního psychologa
Kyberšikana a netolismus
Šikana
Supervize
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Závěrečné zkoušky studia, které se skládaly z ústní části a obhajoby závěrečné
písemné práce, absolvovalo všech 16 studentů, kteří studium v lednu 2014 zahájili.
Ústní zkoušky úspěšně složili všichni studenti.
Pro Studium pro školní metodiky prevence KAPPA 250 byl rok 2015 úspěšný z několika
hledisek: všichni studenti studium úspěšně dokončili, žádný student nebyl ze studia
vyloučen nebo ze studia sám neodstoupil; studium se podařilo pozvednout jak
v oblasti komunikace, tak organizace i administrace; navázali jsme kontakt s několika
dalšími výbornými lektory a v dotačním řízení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky jsme získali finanční podporu na další běh studia.
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CENTRUM
POMOCI A BEZPEČÍ

Centrum pomoci a bezpečí
Boženy Němcové 101/16, 750 01 Přerov

Vedoucí programu
Mgr. Ivana Smětalová
tel.: + 420 773 821 001
e-mail: office@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2015
Mgr. Ivana Smětalová, Petra Kadlecová, DiS., Bc. Denisa Smetanová, Bc. Kateřina
Mozrová, JUDr. Květoslava Slaměná Krylová,

sociální pracovník, tak psycholog, terapeut, nedílnou podporou týmu byl právník,
znalý trestní problematiky.
Partnerem Centra pomoci a bezpečí v roce 2015 byla Probační a mediační služba,
která se také zaměřovala na cílovou skupinu obětí trestných činu, obchodování s lidmi
a domácího násilí.
Poskytování služby bylo v roce 2015 na samém začátku, pracovníci se účastnili
vzdělávání, workshopů a konferencí zaměřující se na témata související
s problematikou.

Poslání programu
Posláním Centra pomoci a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci tím, že se stali obětí trestného činu, domácího
násilí či obchodování s lidmi. Nabízí pomoc s řešením životní situace, posílení
kompetencí, podporu při stabilizaci psychického stavu a začlenění zpět do společnosti
s ohledem na zachování lidské důstojnosti.

Cílová skupina
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
Cílová skupina je vzhledem k charakteru služby omezena věkem. Služba je
poskytována od 18 let věku jedince. Horní věková hranice není omezena.

Statistika programu v roce 2015
Celkový počet klientů: 50
Celkový počet intervencí: 660

Program v roce 2015
Centrum pomoci a bezpečí je nově registrovanou sociální službou. Služba byla krajem
zaregistrována 23. ledna 2015, od této doby jsou služby poskytovány cílovým
skupinám. Jedná se o ambulantní nízkoprahovou službu. Klienti využívající služby
mohou zůstat v anonymitě, nemusejí sdělovat své osobní údaje. Vzhledem k tomu,
že v Přerově není jiná služba, která by se cíleně zaměřovala na oběti domácího násilí,
obchodu s lidmi a oběti trestné činnosti poptávka o služby je značná, ale vzhledem
k tomu, že služba nebyla finančně podpořena, pracovali pracovníci na základě
dobrovolnosti, bez nároku na finanční ohodnocení. I přesto byla služba kvalitně
poskytována a zajišťována odborníky s dlouhodobou praxí. Klientům se věnuje jak
30
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Financování organizace o.s.KAPPA-HELP
v roce 2015
Rozvaha (v tis. Kč)

k 1. 1. 2015

k 31. 12. 2015

Aktiva celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem

601
81
515
5

809
84
668
57

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

601
123
478
0

601
123
478
0

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 2015
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., společnost Pepino, Město Kojetín, Olympus
Czech Group, s.r.o., ECLIPSERA, s.r.o., Město Přerov.

Spolupracující organizace
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné
organizace ve zjednodušeném rozsahu
Náklady celkem

5121

Spotřebované nákupy

926

Služby

623

Osobní náklady

3552

Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady

Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb
Provozní dotace a dary

34

(v tis. Kč.)

1

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., Darmoděj z.ú., K-centrum
Jeseník, PL Bílá Voda, 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, ZŠ Boženy Němcové, Školy a školská
zařízení v rámci celého Olomouckého kraje, Duha klub Rodinka, ad.
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3518
88
5040
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Příznivci a spolupracovníci
Mgr. Zuzana Starostová, Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, PhDr. Daniel Žákovský, PhDr.
Ladislav Spurný, prim. MUDr. Juraj Rektor, PhDr. Blanka Rektorová, PhDr. Renáta
Köttnerová, Tomáš Klíma, DiS.,Ing. Radoslav Jančev, Bc. Tomáš Navrátil, Bc. Pavel
Vítek, PhDr. Dagmar Krutilová,Bc. Josef Vondrka, Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Alice
Musilová, PhDr. Lenka Skácelová, Doc. PhDr. Jitka Skopalová, PhD., Mgr. Miloš Havlík,
Mgr. Jan Zahradník, Mgr. Hana Vacková,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 Úlehlová,Mgr.
Blanka Hrubá, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena
Oršulíková, Mgr. Kateřina Motlová, Mgr. Omar Teriaki, Lenka Škodová, Pavel Vojtášek,
Mgr. Veronika Zaoralová, Mgr. Roman Gabrhelík PhD., Mgr. Lenka Baše, Bc. Pavel
Kalpakcis, Mgr. Vladimír Puchalský, Bc. Dagmar Pavlíčková, MUDr. Petr Jeřábek,
Ph.D.ad.

Kontakty
Název organizace
o. s. K A P P A - H E L P
Úřední adresa
o.s. KAPPA-HELP
nám. Přerovského povstání 1
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 21.12.2009
IČO: 66743192
DIČ: Cz66743192
Správní rada sdružení:
Mgr. Ivana Smětalová
Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
PhDr. Blanka Rektorová
Revizor sdružení
Miloslava Řezníčková
Statutární zástupci
Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace
Bc. Kateřina Mozrová, ekonomická manažerka
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