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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

každý rok hodno�m změny, vývoj a především pozi�vní přínos uplynulého roku pro celou 
KAPPA-HELP :-)

...  2016 ...

byl pro KAPPA-HELP rokem 

OSLAV - 20. výročí fungování

celý rok byl plný reflexe, hodnocení posunu vývoje KAPPA-HELP za celých uplynulých 20 let 
existence a dobrého pocitu z dobře odvedené práce. K této příležitos� jsme uspořádali akci 
- Prezentace sociálních služeb - odborné přednášky a představení spektra poskytovatelů 
sociálních služeb působících na území města Přerova.  

Celých 20 let jsme zde pro Vás, naše klienty, kolegy, spolupracovníky; poskytujeme kvalitní 
péči, neustále se snažíme o vývoj, pozi�vní změny, dále rozšiřujeme naše působení.  
Zapojujeme se do odborných i společenských akcí, pořádáme vzdělávací, kulturní 
a společenské ak�vity pro odborníky, veřejnost, dě�, mládež, dospělé, zejména v oblas� 
školství, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury či sportu. 

Ráda bych ocenila všechny členy vedení organizace za úspěšný rozvoj KAPPA-HELP 
a  viditelný pozi�vní posun v mnoha směrech a oblastech, za pracovní nasazení, energii, 
kterou nadstandardně vkládají do růstu KAPPA-HELP  a současně celý tým pracovníků 
KAPPA-HELP, za kvalitně, pečlivě a odpovědně odvedenou práci, a to nejen v roce 2016, 
ale rovněž ve všech letech předchozích. 

Mé poděkování za dlouholetou spolupráci patří všem poskytovatelům dotací, sponzorům, 
spolupracujícím organizacím, ins�tucím, úředníkům a poli�kům, donátorům, bez jejichž 
podpory by realizování našich programů, projektů a poskytování sociálních služeb 
klientům, nebylo možné. 

Jsem přesvědčená o tom, že v dalších letech budeme rozvíjet KAPPA-HELP se stejným 
entuziasmem a krea�vitou jako dosud.

Děkuji 

                                                                                                              Mgr. Ivana Smětalová

       ředitelka 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. 

Kontaktní a terénní programy prošly certifikací odborné způsobilosti    RVKPP, 
10. výročí založení Kontaktního centra v Přerově. 

2006

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 závislostmi v Kojetíně. 

5



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.
K ontaktní centrum v Hranicích bylo z  finančních důvodů uzavřeno. 
O tevřeno 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.

2016
V roce 2016 slavila organizace o. s. KAPPA-HELP svých 20 let působení.
Došlo k rozšíření služeb a stabilizaci týmu. K 20. výročí založení organizace 
byla uspořádána akce; Prezentace sociálních služeb působících na území 
města Přerova spojená s odbornými přednáškami.
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Poslání a cíle o. s. KAPPA-HELP v roce 2016

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). 
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Kontaktní
a poradenská centra 

 



Kontaktní a poradenské centrum KAPPA-HELP Přerov     
Koje�nská 382/11, 750 01 Přerov 

Poradenské centrum Kojetín    
6. května 1373, 752 01 Koje�n    

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

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2016
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Lenka Netopilová, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina 
Mozrová, DiS,  Mgr. Denisa Smetanová, Roman Kuruc, DiS., Ing. Monika Du�ová, 
Ing. Radoslav Jančev, Ing. Lucie Svobodová 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 součás� 
poskytovaných služeb je usilování o změnu rizikového chování uživatelů nealkoholových 
návykových látek a snaha o jejich mo�vaci k abs�nenci. 

Cílová skupina
- osoby ohrožené závislos� nebo závislé na návykových látkách,
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou �mto způsobem života ohroženy.

Program v roce 2016
Zázemí programu kontaktního centra se nachází v Přerově. Sociální služba je poskytována 
ambulantní formou. Rok 2016 byl rokem stabilizace pracovního týmu a systema�cké 
sociální a adiktologické práce s klienty. Rok 2016 považujeme za úspěšný, s klienty se nám 
dařilo prohlubovat nastavené vztahy a posilovat důvěru mezi pracovníky a klienty 
se zdravě nastavenými profesními hranicemi. 

Již v roce 2015 se nám podařilo nově uspořádat prostory kontaktního centra a vytvořit 
oddělenou zdravotní místnost, která byla v roce 2016 hojně využívána pro individuální 
rozhovory s klienty týkající se bezpečného užívání, bezpečné aplikace, ale také bylo 
s klienty cíleně hovořeno o možnostech méně rizikové aplikace a snižování rizik, která 
souvisí se životním stylem klientů.  Velkou výhodou je možnost komunikace 
s pracovníkem o samotě, v bezpečném a nerušeném prostředí. Díky vztahu a důvěře, 
která je mezi pracovníky a klienty vytvořena dochází ke komunikaci nad in�mními a často 
velmi náročnými životními situacemi našich klientů. 
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V roce 2016 jsme se účastnili několika akcí, jejichž cílem je informování široké veřejnos� 
o všech poskytovaných službách a programech KAPPA-HELP. V rámci kontaktního centra 
jsme se zapojili do evropského testovacího týdne „Bezplatné testování na HIV, HCV 
a HBV“. Jedná se o anonymní a bezplatné testování na HIV, žloutenku typu B a C pro 
širokou veřejnost. Součás� akce je předtestové a potestové poradenství související se 
samotným provedením orientačního testu, dále také preven�vní působení zaměřující se 
na prevenci rizikového chování u testovaných osob.

V prvním polole� roku 2016 se pracovníci s klienty zapojili do akce „Uklid´me Česko“, 
vzhledem k zájmu klientů o tuto akci se kontaktní centrum zapojilo do této akce 
i v druhém polole� roku 2016. Pracovníci s klienty sami vy�povali místo na území města 
Přerova, kde bylo potřeba uklízet odpadky, místo zvelebit a zútulnit. 

S klienty kontaktního centra v roce 2016 proběhly tzv. porady s klienty, které vedou 
k rozvoji a zkvalitnění sociální služby. S klienty byly realizovány cílené eduka�vní besedy, 
které se v roce 2016 zaměřovaly např. na zopakování pravidel interak�vní formou, 
informace o surovém opiu, jeho užívání, ale také rizicích s ním souvisejících.

V roce 2016 došlo k celkovému nárůstu klientů služby kontaktního centra. V roce 2015 
využilo službu celkem 115 uživatelů drog, v roce 2016 dochází k nárůstu na 185 uživatelů 
drog. Neuživatelů, rodinných příslušníků a blízkých osob se závislostním problémem bylo 
v roce 2015 celkem 93, v roce 2016 dochází k nárůstu na 137 osob. Celkově tedy využilo 
služby kontaktního centra 322 osob. 

Došlo také ke zvýšení v celkovém počtu přímých kontaktů a to z 1244 kontaktů v roce 2015 
na 2608 kontaktů v roce 2016. U sociální práce a individuálního poradenství dochází také 
k nárůstu a to u individuálního poradenství v celkovém počtu 1099 výkonů za rok 2016, 
v roce 2015 bylo 393 výkonů. Sociální práce byla v roce 2015 v celkovém počtu výkonů 
578, v roce 2016 je nárůst na 1022 výkonů. Zdravotní ošetření bylo poskytnuto v počtu 
576 výkonů, opro� roku 2015, kde bylo poskytnuto v počtu 467 výkonů.

Dále dochází k nárůstu v distribuci HR materiálu, kde klienty mo�vujeme k tomu, aby 
používali HR materiál k bezpečné aplikaci. V roce 2015 byla distribuce HR materiálu 
v počtu 959 výkonů, v roce 2016 v počtu 2103 výkonů. Dochází k mírnému poklesu ve 
vydaných a přijatých injekčních stříkačkách, což je zapřičiněno tzv. opiovou sezónou, 
která byla v roce 2016 o cca 1,5 měsíce kratší než v předchozím kalendářním roce. 

Velký nárůst byl také zaznamenán ve výkonu testování na infekční choroby a to z 82 
výkonů v roce 2015 na 137 výkonů v roce 2016. Klienty vedeme k pravidelnému 
přetestování se na infekční choroby po uplynu� inkubační doby od rizikového chování. 

Projekt byl realizován za finanční podpory:

PŘEROV
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Terénní programy 
 



Terénní programy KAPPA-HELP 
Koje�nská 382/11, 750 01 Přerov 

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

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2016
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Lenka Netopilová, Bc. Adéla Trumberová, Jana Slívová, Lucie 
Doležalová, Ing. Monika Du�ová, Mgr. Ivana Smětalová, Ing. Radoslav Jančev 
a Bc. Kateřina Mozrová, DiS. 

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 v okrese Přerov.

Cílová skupina
- osoby ohrožené závislos� nebo závislé na návykových látkách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou �mto způsobem života ohroženi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Program v roce 2016

Terénní programy poskytují služby v přirozeném prostředí klientů, což u některých klientů 
odbourává strach a obavy z ins�tucionalizované péče. 

Terénní programy působí primárně ve čtyřech oblastech bývalého okresu Přerov, jedná se 
o Přerovsko, Lipnicko, Koje�nsko a Hranicko. Ve městech a obcích, ve kterých dosud 
pravidelně nebyly služby poskytovány, probíhal od počátku roku 2016 monitoring 
potřebnos� služeb terénních programů. Zaměřili jsme se na informování široké veřejnos� 
o poskytovaných službách, ale také na vyhledávání a kontaktování uživatelů 
nealkoholových návykových látek. Cílem bylo rozšíření časové a místní dostupnos� 
osobám, které žijí v okolních obcích.  Byly předávány informaci o tom, co dělat v případě 
nálezu či poranění se o pohozené injekční stříkačky. 

V Koje�ně je Poradna pro problémy se závislostmi, která je určená výhradně pro 
poradenství s rodinnými příslušníky nebo osobám blízkým uživatelům nealkoholových 
návykových látek.
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V roce 2016 jsme navázali na rok 2015 v rámci spolupráce s lékárnami, do kterých jsme 
pravidelně distribuovali tzv. bezpečné balíčky, které obsahují informační letáky 
o poskytovaných službách terénního programu, základní harmreduc�on materiál. Jedná 
se především o zdravotnický materiál, který slouží intravenózním uživatelům 
nealkoholových návykových látek k bezpečné aplikaci a letáčky sloužící k navázání 
kontaktu s  terénními pracovníky. Cílem bezpečných balíčků je předat uživatelům drog 
informace o službě a také jim touto formou zajis�t sterilní materiál, sloužící k bezpečné 
aplikaci. Nedílnou součás� těchto balíčků je distribuce kondomů, jejíž cílem je prevence 
pohlavně přenosných nemocí.

Pracovnice terénního programu se v roce 2016 účastnily jednodenní akce Pivní slavnos� 
v Přerově, cílem bylo mapování akce a vyhledávání potenciálních klientů a sběr 
pohozeného injekčního materiálu. Terénní pracovníci se jako každoročně zúčastnili akce 
„Běh pro� drogám“ v Koje�ně, kde si připravili preven�vní ak�vity pro účastníky akce, 
dále senior Sympozia, kde byly prezentovány služby organizace.

Terénní pracovnice spolupracovali se strážníky městské policie ve formě distribuce 
nádob na pohozený injekční materiál a jeho následnou bezpečnou likvidaci.  

Na území města Přerova i ve městech a obcích, ve kterých jsou poskytovány služby 
terénních programů je velmi dobře navázána spolupráce s místní samosprávou. 
Pracovníci se pravidelně účastní komunitního plánování a pracovních skupin zaměřených 
na prevenci kriminality a pro�drogovou prevenci. Spolupracujeme s ostatními 
neziskovými organizacemi na území města Přerova i v obcích, kde pravidelně terénní 
pracovnice působí. Terénní pracovníci se také zaměřují na sběr použitého injekčního 
materiálu a jeho likvidaci.

Každoročně zaznamenáváme zvýšenou poptávku po službě v tzv. opiové sezóně, kdy do 
Přerova a jeho blízkého okolí přijíždějí uživatelé surového opia z různých čás� České 
republiky. 

Celkově hodno�me rok 2016 jako úspěšný, podařilo se nám stabilizovat pracovní tým, 
oslovit nové uživatele nealkoholových návykových látek a vytvořit s klienty vztahy, které 
jsou založené na důvěře mezi pracovníky a klienty. 

V roce 2016 došlo k celkovému nárůstu v poskytovaných službách. Počet vydaných 
injekčních stříkaček je srovnatelný s předchozím kalendářním rokem, počet přijatých 
injekčních stříkaček je však navýšen ze 7 977 na 10 535. K navýšení došlo i v celkovém 
počtu přímých kontaktů a to z 263 v roce 2015 na 647 v roce 2016. U úkonů potřebných 
k zajištění přímé práce s klientem bylo navýšení z 51 výkonů na 590 výkonů. K navýšení 
výkonů došlo také ve výkonech, jako je základní zdravotní ošetření, kdy v roce 2015 bylo 
62 výkonů, v roce 2016 126 výkonů, telefonické, písemné a internetové poradenství bylo 
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poskytnuto v roce 2015 v počtu 84 výkonů, v roce 2016 105 výkonů a v  distribuci HR 
materiálu a to z 278 výkonů v roce 2015 na 1117 výkonů v roce 2016.

Projekt byl realizován za finanční podpory:

PŘEROV KOJETÍNLIPNÍK
NAD BEČVOU
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Nízkoprahové
zařízení pro děti 
a mládež - METRO 

 



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO 
Boženy Němcové 101/16, 750 01 Přerov 

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

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2016
Petra Kadlecová, DiS., Mgr. Diana Hlubková, Bc. Andrea Beňaková, Dis., Mgr. Petra Kiššová, 
Mgr. Lukáš Slavík, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová, DiS., Bc. Ivana Svobodová, 
Ing. Radoslav Jančev, Mgr. Jitka Šrůtková 

Poslání služby
Posláním NZDM-METRO je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým dospělým pomoc, 
podporu, informace a zároveň poskytnout vhodnou alterna�vu k stereotypnímu trávení 
volného času. Přispíváme k rozvoji schopnos�, dovednos� a vědomos� našich klientů. 
Prostřednictvím poskytovaných služeb pomáháme mladistvým ve složitých životních 
situacích a snažíme se zabránit potencionálnímu vzniku nežádoucích společenských jevů.  
Stěžejním bodem je preven�vní působení.

Cílová skupina
Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež je ambulantní sociální službou, poskytující služby 
dětem a mládeži ve věku 11 -26 let. Služby jsou poskytovány bez ohledu na barvu ple�, 
náboženství, ekonomickou situaci, sexuální orientaci či zdravotní stav apod. 
Služba je poskytována v místě a čase, které vyhovuje potřebám cílové skupiny. 
Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež je určeno pro klienty, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučení či rizikovým chováním. 

Poskytované služby
Poradenství – zaměřující se na zlepšení nepříznivé sociální situace klientů, zejména 
sociální, právní a psychologické poradenství.
Skupinové ak�vity – zaměřující se na rozvoj komunikace ve skupině, sdílení názorů, 
prezentování svých myšlenek, postojů apod. 
Volnočasové ak�vity – výtvarné ak�vity, stolní hry, fotbálek, ping-pong, vaření, 
počítačové ak�vity, , filmové ak�vity, taneční ak�vity, sportovní ak�vity.
Vzdělávací ak�vity –pomoc při rozšiřování znalos�, besedy, přednášky na témata týkající 
se cílové skupiny.
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Program v roce 2016
Rok 2016 je hodnocen ze strany pracovníků i klientů jako úspěšný. Průběžně se nám 
podařilo stabilizovat pracovní tým a rozvíjet a zkvalitňovat poskytování sociální služby. 
Služba byla poskytována jak terénní, tak ambulantní formou. Cílem terénní formy bylo 
vyhledávání a oslovování potenciálních klientů služby a předání informací o službě 
ambulantní. Cílem ambulantní služby bylo ukázat našim klientů jiné alterna�vy trávení 
volného času a také přispět ke zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. 

Jak při individuální, tak skupinové práci s  klienty se pracovníci ak�vně zaměřují na rozvoj 
dosavadních schopnos�, zkušenos� a znalos� našich klientů. S klienty byly realizovány 
cílené ak�vity zaměřující se na aktuální témata a potřeby cílové skupiny. Klien� v zařízení 
mohli využívat volnočasové ak�vity např. stolní fotbal, ping-pong, stolní hry, vaření apod. 
Tyto ak�vity vedli ke smysluplnému trávení volného času a k vytváření bezpečného 
prostoru mezi pracovníkem a klientem.

Prezentace služby proběhla v roce 2016 formou Dne otevřených dveří, kde pro 
návštěvníky bylo připraveno občerstvení vytvořené klienty NZDM a také ukázka výstupů 
z ak�vit, které byly realizovány s klienty. Dále se pracovníci účastnili akce Senior 
Sympozium, kde byly prezentovány služby organizace. 

V roce 2016 se nám podařilo vytvořit brožuru s názvem Příklady dobré praxe na NZDM-
METRO. Jsou v ní popsány kazuis�ky klientů, kde je patrný velký posun a potenciál našich 
klientů, a také ak�vity a činnos�, které se nám při práci s klienty osvědčily. Rádi bychom 
jimi inspirovali i ostatní kolegy z praxe. 

V roce 2016 došlo ke zvýšení výkonů ve službách, jako je individuální sociální práce, 
skupinové ak�vity, ale i v socializačních ak�vitách.  Volnočasových ak�vit bylo v roce 2016 
poskytnuto méně opro� předchozímu kalendářnímu roku, což je však zapříčiněno 
cíleným zaměřením se na poskytování odborných služeb, jako je individuální poradenství,  
sociální práce, práce se skupinou, vzdělávací ak�vity a socializační ak�vity. V rámci 
sociální služby si klademe za cíl věnovat se činnostem, které vedou k rozvoji našich klientů 
a napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace a volnočasové ak�vity jsou v menší 
míře prostředkem k navázání plynulé komunikace. Velký význam také přikládáme stabilitě 
pracovního týmu. Klien� za pracovníky přichází s těžkými a osobními tématy, která jsou 
důkazem nastavení vztahu a důvěry mezi pracovníkem a klientem, což je považováno 
za velký úspěch ze strany pracovníků při poskytování sociální služby.  
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V roce 2016 bylo celkově poskytnuto klientům ambulantní formy poskytování služby 
celkově 25 501 výkonů, přičemž bylo 2 946 kontaktů s klienty služby, informační servis byl 
poskytnut v počtu 2 974 výkonů, kontaktní práce v počtu 9 254 výkonů, sociální práce 
v počtu 870 výkonů, která je realizována převážně individuální formou. Vzhledem 
k věkové struktuře klientů v roce 2016 na NZDM jsme se zaměřili na témata týkající se 
vztahů, sexu, bezpečného sexu a an�koncepce, hledání zaměstnání, volby střední školy, 
přípravy na střední školu, včetně prak�ckého nácviku apod. Práce se skupinou proběhla 
v počtu 1 090 výkonů. Při realizaci ak�vity byl kladen velký důraz na předávání informací 
a zkušenos� mezi samotnými klienty sociální služby. Pracovník může být v roli 
pozorovatele či „mediátora“. Při skupinové ak�vitě jsme učili klienty základům slušného 
chování např. nechat druhého domluvit, nechat vyjádřit svůj názor, respektovat 
se navzájem. Socializační ak�vity byly realizovány v počtu 299 výkonů. V této ak�vitě 
jsme se zaměřili na rozvoj osobnos� každého klienta, učíme je vnímat emoce, popsat je, 
vyjádřit to, co je na člověku dobré, čeho si vážím na svém kamarádovi apod. Učili jsme 
klienty pojmenovávat pocity, emoce či situace, které jsou pro ně náročné či je neumí 
slovně popsat a vyjádřit. Zaměřili jsme se na pozi�vní vlastnos�, činnos� či jednání 
u každého klienta nebo mezi klienty navzájem. Volnočasové ak�vity proběhly v počtu 
4 007 výkonů. Klien� mohou na NZDM využívat stolní fotbálek, boxovací pytel, stolní 
tenis, vzdušný hokej, počítač, taneční místnost, vaření, stolní hry apod. Vzdělávací 
ak�vity proběhly v počtu 536 výkonů. Cílem těchto ak�vit bylo rozšířit dosavadní 
znalos�, dovednos� a informace u našich klientů. 

Projekt byl realizován za finanční podpory:

PŘEROV
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Studium pro školní
metodiky prevence - KAPPA 250 

 



Učebna studia KAPPA-250                     
Boženy Němcové 101/16, 750 01 Přerov

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

Realizační tým studia
Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová, Mgr. Diana Hlubková

Lektorský tým
Mgr. Dita Bezdíčková, Bc. Pavel Vítek, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Mgr. Silvie 
Houšťavová, PhDr. Ladislav Spurný, Mgr. Lenka Baše, Mgr. Petra FellerStanieková, 
Mgr. Mar�na Shaw, Mgr. Veronika Zaoralová, Mgr. Táňa Palotášová, Mgr. Lenka Zedková, 
Mgr. Marek Mikláš, PhDr. Josef Smolík, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

 

Popis programu
Školní metodici prevence potřebují ke kvalitnímu výkonu své profese vzdělávání v oblas� 
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 činnos� – prevence sociálně – patologických jevů. Studijní 
program je zaměřen na získání vědomos� a dovednos�, které se projeví ve schopnostech 
aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů 
v oblas� prevence rizikového chování do praxe. Studium je koncipováno v rozsahu 250 
hodin, tj. 2 ročníky, resp. 4 semestry. 

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

1. semestr od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
ź Seznamovací lekce, Ak�vity zaměřené na seznámení a navázání vztahu mezi účastníky 

studia
ź Rizikové chování, Zásady efek�vní primární prevence rizikového chování, Cílové 

skupiny primární prevence, Struktura systému primární prevence v rezortu školství
ź Manuál pro základní orientaci školního metodika prevence v oblas� primární 

prevence rizikového chování, Legisla�vní rámec pro práci školního metodika 
prevence, Síť pomoci

ź Evaluace primární prevence, Rodiče v primární prevenci
ź Primární prevence sociálně-patologických jevů ve školství na úrovni vyššího územně 

správního celku, Medializace primární prevence
ź Financování primární prevence ve školství ze zdrojů MŠMT, Kurikulární poli�ka 

a primární prevence
ź Jak má vypadat dobrý minimální preven�vní program, Tvorba MPP, Dokumentace 

školního metodika prevence, Činnost Pedagogicko-psychologické poradny
ź Mimořádně nadané dě�, Soubor technik pro práci s třídním kolek�vem, Práce 

v třídnických hodinách
ź Poruchy příjmu potravy
ź Patopsychologie a sociální patologie
ź Domácí násilí, Rizikové sexuální chování, Nová náboženská hnu�/Sekty, Záškoláctví

V prvním semestru se uskutečnil studijní víkend zaměřený na téma: Závislost, drogy,
zážitkové techniky pro�drogové prevence

2. semestr od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
ź Záškoláctví, vandalismus, agresivní a násilné chování v prostředí školy z pohledu 

školního metodika prevence, Třídní pravidla a komunitní kruh, Práce s knihou 
Psychologický interakční výcvik

ź Orgán sociálně-právní ochrany dě�
ź Probační a mediační služba
ź Česká školní inspekce
ź Šikana
ź Subkultury mládeže

Statistika programu v roce 2016
Počet studentů: 19
Počet lektorů: 14
Počet lekcí: 21
Počet hodin: 144
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Studium v roce 2016

V lednu 2016 byl zahájen čtvrtý běh Studia pro školní metodiky prevence KAPPA 250. 

Ke studiu se přihlásilo 19 studentů. Skupinu studentů tvoří pedagogové, speciální 

pedagogové a psychologové ze základních a střeních škol, středních odborných učilišť, 

vychovatelé z internátů a dětských domovů. Někteří jsou ve funkci školního metodika 

prevence několik let, jiní do ní právě nastoupili nebo se na výkon této funkce teprve 

připravují. 

Charakteristika I. semestru 

V harmonogramu prvního semestru převažovala teore�cká témata, důvodem byla snaha 

organizátorů vyrovnat rozdíly v základních vstupních znalostech studentů, do lekce byly 

zařazovány i prak�cké informace a vlastní zkušenos� lektorů. V rámci prvního semestru se 

uskutečnil Studijní víkend. Studen� společně strávili tři dny v hotelu Čerňava 

v Hostýnských vrších. 

Charakteristika II. semestru

V rámci druhého semestru studia se studen� seznámili s jednotlivými druhy rizikového 

chování, s ins�tucemi, se kterými se školní metodik prevence při výkonu své funkce 

setkává. Do druhého semestru byla zařazena prodloužená výuka - dvoudenní lekce 

na téma Šikana.  Studen� lekci hodno�li jako jednu z nejlepších v dosavadním průběhu 

studia. K poslednímu říjnu klien� odevzdali ročníkové písemné práce.

Projekt byl realizován za finanční podpory:
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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 
email: office@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2016
Mgr. Ivana Smětalová, Petra Kadlecová, DiS., Bc. Denisa Smetanová, Bc. 
Kateřina Mozrová, JUDr. Květoslava Slaměná Krylová,

Poslání programu
Posláním Centra pomoci a bezpečí je poskytovat informace a pomoc osobám, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci �m, že se stali obě� 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 společnos� s ohledem 
na zachování lidské důstojnos�.

Cílová skupina
- obě� domácího násilí
- obě� obchodu s lidmi
- obě� trestné činnos�

Cílová skupina je vzhledem k charakteru služby omezena věkem. Služba je poskytována 
od 18 let věku jedince. Horní věková hranice není omezena.
Služba není určena pro pachatele trestných činů. 

STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2016 

Celkový počet klientů:      36  
Celkový počet hodin přímé sociální práce:    265

Program v roce 2016
Centrum pomoci a bezpečí je nově registrovanou sociální službou od roku  2015. Služba 
byla v roce 2016 finančně podpořena ze strany Magistrátu města Přerova. Z jiných zdrojů 
služba v současné době není podpořena a financována. Pracovníci se věnovali rozvoji 
a zkvalitnění poskytování sociální služby v rámci dobrovolnické činnos�.  
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Služba byla registrována jako odborné sociální poradenství, kde pracuje sociální 
pracovník a psycholog. Ke každému klientovi Centra pomoci a bezpečí bylo přistupováno 
individuálně a na začátku spolupráce byly zjišt´ovány přání a očekávání každého klienta. 
V případě, že přání a očekávání klienta byly v souladu se sociální službou, stal se zájemce 
o službu klientem služby. 

Služba byla poskytována anonymně – klient o sobě nemusel sdělovat žádné osobní údaje. 
Vždy je respektována volba klienta, aby pracovníkovi sdělil to, co považuje za bezpečné 
sdělení. V roce 2016 se nám dařilo navazovat dlouhodobější kontakty a vztahy s klienty, 
které byly založeny na důvěře mezi pracovníkem a klientem. Díky vytvořenému vztahu 
a otevřenos� našich klientů se nám dařilo kazuis�ky klientů řešit komplexně se zapojením 
psychologa i sociálního pracovníka. 

V roce 2016 proběhl Den otevřených dveří, kdy se návštěvníci mohli seznámit s prostory, 
kde jsou poskytovány služby Centra pomoci a bezpečí. 

Projekt byl realizován za finanční podpory:

PŘEROV
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Primární prevence 
 



Programy primární prevence

Boženy Němcové 101/16

750 02 Přerov                                                            

Vedoucí programu

Bc. Kateřina Mozrová, DiS.

tel.: 773 821 002        

email: prevence@kappa-help.cz

Pracovníci, kteří se podíleli na zajištění programu v roce 2016

Mgr. Veronika Kalášková, Mgr. Simona Vojtová, Mgr. Tereza Tóth Čápová, Mgr. Miroslava 

Jirásková, Mgr. Petra Kiššová, Mgr. Barbora Šumšalová, Bc. Anežka Škeříková, Bc. Eliška 

Pavúčková, Bc. Klára Mrázková, Mgr. Jakub Vávra, Bc. Vojtěch Klusoň, Mgr. Lukáš Slavík, 

Bc. Tomáš Lakota, Mgr. Michal Holínka, Mgr. Ivana Smětalová, Bc. Kateřina Mozrová

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 preven�vní programy jsou akreditovány 

(číslo akreditace MSMT – 39231/2013, platnost do 1.10.2019) a cer�fikovány (MŠMT – 

44/14/1/CE, platnost do 8.1.2020).

Programy, lekce a workshopy primární prevence

Pexeso (prevence návykových látek)                      1. - 2. třída ZŠ

Doprava - zvládání rizik                       2. - 6. třída ZŠ

Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás                     3. – 6. třída ZŠ

Dobré vztahy - cesta k přátelství                      1. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Drogy (příběhy závislých, návykové látky, závislos� 

 a její podoby)                                                                                          4. třída ZŠ – 1. ročník SŠ

Co děláme, když jsme v úzkých?         3. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

Komunikace           5. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Žijí tady s námi           4. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Hrozby extremismu          4. třída ZŠ – 4. ročník SŠ

Bezpečí v moderním světě techniky          4. – 7. třída ZŠ

Chceme dobře vypadat           7. – 8. třída ZŠ

Sexuální rizikové chování           7. třída ZŠ – 1. ročník SŠ

Kam vede má cesta           9. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

Od 10 k 5 a od 5 k 10                          8. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

Beseda s ex-userem           8. třída ZŠ – 2. ročník SŠ
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Doplňkové programy

Besedy s ex-userem, besedy se terénním pracovníkem, besedy pro rodiče, adaptační 

kurzy, teambuildingové ak�vity, interak�vní exkurze v KC a NZDM, workshopy na míru pro 

střední školy a učiliště.

Cílová skupina

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

STATISTIKA PROGRAMU V ROCE 2016

Celkový počet osob zapojených do ak�vit programu:                   2.498 

Počet poradenských/terapeu�ckých konzultací:                              2.024 

Počet realizovaných lekcí          140 

Počet ostatních osob/pedagogové, rodiče, odborníci/:                                             107      

Počet osob na veřejných primárně preven�vních a osvětových akcí:                       230    

Program v roce 2016

Rok 2016 byl pro Program Specifické primární prevence KAPPA-HELP velmi úspěšný. 

Výrazně se zvýšil počet realizovaných ak�vit programu. Programy byly modernizovány 

s využi�m aktuálních trendů v oblas� primárně preven�vních ak�vit. 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 společnos�. Tým 

lektorů jsme rozšířili o nové kolegy. Ke konci roku tvořilo tým 10 lektorů. V průběhu celého 

roku byl největší zájem o lekce zaměřené na vztahové záležitos� a vzájemnou komunikaci 

v třídním kolek�vu.  Zvýšil se také zájem o ak�vity zaměřené na řešení šikany.

Projekt byl realizován za finanční podpory:

PŘEROV
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 Financování organizace 
o. s. KAPPA-HELP v roce 2016
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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 2016
PŘEROV

KOJETÍN
LIPNÍK
NAD BEČVOU

ADC s. r. o.
ALTIN JM GROUP

Kateřina Mozrová

Roman Kuruc
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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, Armáda 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, ZŠ Boženy Němcové, Školy a školská zařízení 
v rámci celého Olomouckého kraje, Duha klub Rodinka, ad
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Název organizace v roce 2016

o. s. K A P P A  -  H E L P

Úřední adresa v roce 2016
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: spolek

IČO: 66743192
DIČ: Cz66743192

Správní rada sdružení:
Mgr. Ivana Smětalová

Bc. Kateřina Mozrová, DiS.
PhDr. Blanka Rektorová

Revizor sdružení
Jana Elen Látalová

Statutární zástupci
Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka organizace

Bc. Kateřina Mozrová, ekonomická manažerka

Číslo bankovního účtu: 3210800309/0800, Česká spořitelna a.s. Přerov

 Kontakty v roce 2016
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Úřední adresa v roce 2016:
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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