Výroční zpráva
2014
Spolek Pro Vás

NEMŮŽETE NIKOHO NIC NAUČIT.
MŮŽETE MU NANEJVÝŠ POMOCI, ABY TO
SÁM V SOBĚ NALEZL.
G A LI L EO G A LI L EI

ČLOVĚK SE MŮŽE STÁT ČLOVĚKEM JEN
POMOCÍ VÝCHOVY. NENÍ NIČÍM, JEN TÍM,
ČÍM HO VÝCHOVA UČINÍ.
IMMANUEL KANT

KDO NIC NEDĚLÁ, TOMU NELZE
POMOCI.
M A X I M G O RK I J

2

Obsah
Poslání spolku Pro Vás
Historie Pro Vás
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna
Statistiky roku 2014
Personální struktura a zajištění chodu NZDM klub Zóna
Organizační struktura Pro Vás
Naši činnost podpořili
Finanční zpráva
Kontaktní informace

3

Poslání spolku Pro Vás – NZDM klub Zóna
Vytvoření bezpečného místa pro vzájemná setkávání.
Vzdělávací a školicí činnost. Naděje, pomoc a přátelství.
Práce s mládeží zahrnující prevenci sociálně patologických
jevů, využívání volného času dětí a mládeže, podchycení
rizikových skupin, pomoc v obtížných životních situacích.
Poskytování sociálních služeb a odborného poradenství
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež.
Poskytování pomoci ve všech oblastech lidského života, tj.
péče o duševní i tělesné potřeby.
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Historie Pro Vás
2001 Založeno občanské sdružení Pro Vás, začíná činnost Klubu pro maminky
s dětmi.

2002 Hlavní náplní sdružení je přednášková činnost na školách o ožehavých
problémech, jakými jsou šikana, drogy, sex. Sdružení provozuje klub Zóna
v pronajaté klubovně.

2003 Pokračují přednášky na školách, rozšiřuje se nabídka volnočasových aktivit.

2004 V průběhu roku začíná pracovat na plný pracovní úvazek streetworker Jan
Spáčil, který kontaktuje mládež přímo na ulici, nabízí pomoc, stává se poradcem
a pomocníkem mladých v situacích, které prožívají. Na jeho práci přímo
navazuje činnost klubu Zóna, do kterého jsou mladí lidé zváni. Začátkem roku
lektorka Lenka Poskočilová odchází na mateřskou dovolenou, a proto je
program přednášek zajišťován jen v omezené míře externími lektory. V létě je
realizován tábor pro mládež – Adventure camp – zaměřený na adrenalinové
sporty (horolezectví, sportovní hry), rozvoj tvořivosti, komunikace, sociálních
dovedností i na zlepšení anglické konverzace za účasti mladých křesťanů z USA.

2005 Pokračují standardní volnočasové a vzdělávací aktivity klubu Zóna, dále se
rozvíjí práce streetworkera. Oblíbené jsou víkendové výlety, letní tábor a
sportovní aktivity, především pak fotbal a pravidelná středeční tělocvična. Daří
se nám spoluorganizovat celorepublikový fotbalový turnaj. Tyto akce umožňují
našim pracovníkům upevňovat a prohlubovat osobní vztahy s mladými lidmi,
kteří jinak tvoří samostatnou uzavřenou skupinu.

2006 Zaměřujeme se na prohlubování vztahů s našimi klienty. Rozvíjíme sociální
služby a volnočasové aktivity. Daří se nám uskutečnit letní Adventure camp,
horolezecké výjezdy do blízkých skal, výlety, akci pro Ústav sociální péče ve
Šternberku. Mateřské centrum začíná spolupráci s jinými MC v Olomouckém
kraji, podána žádost o členství v Síti MC. Bojujeme s únavou pracovníků i
dobrovolníků.

2007 NZDM klub Zóna rozjíždí Standardy sociálních služeb. Změna názvu Klubu
pro maminky s dětmi na Mateřské centrum Provázek. Členství v Síti Mateřských
center, jeden zaměstnanec MC na plný úvazek, ocenění Společnost přátelská
rodině.
 2008 Rozšíření činnosti a inovace prostor. Jsme součástí komunitního plánování
na úrovni města Olomouce.
 2009 Snaha získat finance pro výstavbu vlastní budovy z Evropských fondů ROP
SM. MC má otevřeno již čtyři dopoledne v týdnu.
 2010 Mění se název MC Provázek na Rodinné centrum Provázek. Tento název
vice odpovídal cílové skupině, kterou chceme oslovit a pro kterou připravujeme
program – touto skupinou je celá rodina.
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2011 Vybavení prostor novým nábytkem, personální změny v NZDM Zóna,
vzniká nabídka preventivních přednášek a jejich realizace v NZDM klub Zóna a
ve školách v Olomouckém kraji. Dochází k poskytování sociálních služeb na
efektivnější profesionální úrovni, k upevnění a sjednocení nových vizí a dalších
cílů NZDM.
V této době se také rozvíjí spolupráce NZDM klub Zóna s jinými poskytovateli
sociálních služeb v Olomouci. RC Provázek hledá vhodnější prostory pro činnost
centra, naskytly se různé možnosti, které nakonec vyústily v jedinou– sdílený
nájem na ulici Štítného 10, kde působí Slovo Života. Rozhodli jsme se
přestěhovat v únoru 2012.
2012 Personální změny v klubu Zona, zaměření se na fundraising, pokračování
činnosti s cílovou skupinou. Stěhování RC Provázek do nových prostor v
Olomouci na ulici Štítného 10, pokračování v činnosti z předešlých let, větší
zaměření na vzdělávací programy pro rodiče v oblastech výchovy dětí a posílení
zdravého rodinného života, zaměření na posílení mezigeneračních vztahů.
Zároveň bylo v tomto roce zaregistrováno u Ministerstva Vnitra Rodinné
centrum Provázek o. s., které se stává nástupnickou organizací pro středisko RC
Provázek od 1.1. 2013.
2013 Dochází ke změně statutárního zástupce sdružení, změně sídla sdružení,
proběhly personální změny v NZDM klub Zóna, prostory byly vybaveny novým
nábytkem.
2014 Dochází ke změně právní formy, dříve občanské sdružení se na základě
NOZ stává spolkem. Sociální služba nadále funguje ve stejných prostorách,
dochází k rekonstrukci sportovní haly v pronajaté budově, naskýtá se možnost
jejího využití. Vnímáme problém primární prevence a začínáme pracovat na
vzdělávání budoucích lektorů. Vzniká tak nová koncepce pro realizaci nových
primárně preventivních – vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
klub Zóna
Cíl
Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je vytvářet
nabídku volnočasových

a doprovodných

aktivit

pro

neorganizované

děti

a

mládež, které vyhledávají alternativní způsob trávení volného času, umožnit jim
využívat bezpečné a dostupné prostředí, navazovat kontakty s vrstevníky, poskytnout
podporu a pomoc v obtížných životních situacích, motivaci za účelem zlepšení
kvality životního stylu, informační servis, a také podporovat vhodnými metodami
získání a rozšíření sociálních dovedností a schopností a školních znalostí – doučování.
NZDM poskytuje uživatelům základní i navazující sociální služby zaměřené na
informační servis, individuální, skupinovou a komunitní práci s neorganizovanou
mládeží.
Zkratka NZDM vystihuje bezpečné místo, kde mohou děti, mladiství a mladí dospělí
ve věku od 7 do 26 let, najít bezpečný prostor,

podporu

a odbornou

pomoc

sociálních pracovníků. V NZDM si můžou popovídat se svými vrstevníky
a realizovat zde své zájmy. Vstup do NZDM je dobrovolný, bezplatný, anonymní,
uživatelé mohou kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.

Cílová skupina
Neorganizované děti a mládež ve věku 7 – 26 let, bez rozdílu pohlaví, národnosti,
sociálního postavení či

náboženského vyznání, kteří jsou potencionálními či

reálnými nositeli rizikového chování.
tráví svůj volný čas na ulici, v parcích či na sídlištích,
vyhledávají „neorganizované prostory“ (opuštěné domy, dvory, zahrady),
ve kterých často neadekvátně tráví a realizují svůj volný čas, přejímají
mnohdy negativní vzorce chování ze svého okolí (nezdravý způsob
trávení volného času, agrese, násilí, užívání návykových látek),
nemohou (z důvodu nízké ekonomické

situaci v rodině) a nebo

se

nechtějí účastnit standardních volnočasových aktivit
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Veřejný závazek
Pro Vás pomáhá osobám a jejich individuálním potřebám, působí na tyto osoby
aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem,
které

nevedou k dlouhodobému

setrvávání

nebo

prohlubování

nepříznivé

sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování.
Zajišťuje nízkoprahovou sociální službu v náležité kvalitě, a to tak, aby bylo vždy
důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Prostřednictvím
nízkoprahové sociální služby NZDM klub Zóna zachováváme lidskou důstojnost.

S l u ž b y v N Z DM k l u b Z ón a p o s k y tu j em e
n a z á k l a d ě t ě c h t o p r i n c i pů :
Přístupnost
zařízení je přístupné pro každého z uvedené věkové skupiny a pro všechny,
kteří jsou ochotni respektovat pravidla
zájemci mohou nezávazně přiházet a odcházet
Bezplatnost
služby jsou poskytovány zdarma
Bezpečnost
pravidla (žádná agrese a násilí, žádné ničení, žádný sex, žádné drogy, akceptace
pracovníků)
ochrana důstojnosti a práv uživatelů
Anonymita
shromažďovat jen informace uživatelem dobrovolně poskytnuté
mlčenlivost – neposkytovat informace o uživateli třetím osobám
Rovnost
stejná práva a povinnosti všech uživatelů
Zájem, respekt a individuální přístup
atmosféra přijetí
jedinečnost uživatelů a respektování jejich volby bez předsudků
pozitivní motivace
nabízené služby přizpůsobit potřebám a přáním uživatelů
Profesionalita
odborní pracovníci, průběžné vzdělávání, supervize v souladu s právními
normami ČR a EU, Standardy sociálních služeb a Etickým kodexem sociálního
pracovníka, metodické postupy, nezaujatost
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NZDM nabízí:
kontaktní práce v klubu Zóna i v terénu (tj. především v lokalitě Nových Sadů)
situační intervence (podpora a pomoc „tady a teď“)
dopomoc s přípravou do školy
výchovné a aktivizační činnosti („zahrajeme si hry“, „něco si vyrobíme“)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (setkání s vrstevníky)
sociálně terapeutické činnosti (vyslechnout, zorientovat se v problému,
snaha najít cesty k řešení problému…)
informační servis (pomoc s vyhledáváním informací)
kontakt s institucemi (telefonát, email, osobní setkání, doprovod na úřady)
nabídka preventivních programů (tématický model přednášek a besed
na téma šikana, životní styl, drogy…)

Druhy volnočasových aktivit:
Základní aktivity
Uživatel realizuje na základě vlastní aktivity, pracovníci pouze zapůjčí vybavení
apod.
Podporované aktivity:
Uživatel realizuje na základě vlastní vůle. Pracovník zprostředkuje nebo
poskytne podporu pro smysluplné

využití. Aktivity jsou vytvářené na

základě zájmu a potřeb uživatelů a za předpokladu jejich spoluúčasti.
Aktivity, které iniciovali sami uživatelé:
Dochází

ke

spolupráci

mezi

uživateli

a pracovníky,

podporují

se

organizační schopnosti uživatelů a jejich seberealizace.
Aktivity doplňující pravidelnou činnost:
Organizují pracovníci, možnost zapojení i uživatelů (turnaje, soutěže…)
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Klubové aktivity:
Pravidelné
– stolní fotbal, kulečník, šipky, ping–pong
– deskové hry, turnaje
Nepravidelné
– videoprojekce – filmový klub „Filmáč v Zóně“
– speciální workshopy – výtvarné techniky,
– přednášky, preventivní besedy
– Mikulášská nadílka, Vánoce, Velikonoce, Den dětí – tématické aktivity

V rámci primárního preventivního programu v NZDM klub Zóna byly
pro uživatele NZDM klub Zóna za rok 2014 realizovány mimo jiné
tyto přednášky a vzdělávací aktivity:

















Šikana
Kyberšikana
Životní hodnoty
Neslušné chování (etika,
etiketa)
Láska a vztahy
Ageismus
Domácí násilí
Osobnostní růst
Sociální vyloučení
Rodina a vztahy v rodině
Význam rodiny
Správné stravování, diety
Anorexie
Drogy
Závislosti a zásvislost na
lécích na lécích

















Promiskuita
Partnerské vztahy
Internet a sociální sítě
Lidské tragédie
Bezdomovectví
Opuštěné děti
Chudoba
Sebepoškozování
Lidské hodnoty
Subkultury, sekty, nová
náboženství
Rasismus
Vztahy a zamilovanost
Pravidla slušného chování
Sexualita
Konflikty
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Statistiky NZDM klub Zóna
Za rok 2014 byly v NZDM klub Zóny zjištěny tyto hodnoty:
Celkový počet uživatel
ve věku 7-26 let

283

Z toho muži

192

Z toho ženy

91

Počet uživatel ve věku 7-18 let

243

Počet uživatel ve věku 19-26 let

30

Počet uživatel, kteří neuvedli věk

10

Celkový počet návštěv

3 526

Počet uspořádaných akcí
(skupinových aktivit)

105

Počet účastníků ve věku 7-26let
na uspořádaných akcích
(skupinových aktivitách)

431
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Personální struktura a zajištění chodu
NZDM klub Zóna
V e d o u c í N Z D M k l u b Zó n a
Taťána Valouchová, DiS.

S o c i á l ní p r a c o v ní c i
Taťána Valouchová, Dis.
Bc. Nadyia Kovalenko

Pr a c o v ní c i v s o c i á l ní c h s l už b á c h
Bc.RadkaOndřejková
Erik Horák

Administrativní pracovníci (ekonomické služby, fundraising – projektový
manažer)
Simona Frantíková, Dis.
Mgr. Markéta Špundová

S t a t ut á r ní z á s t up c e
s p o l k u P r o Vá s
Taťána Valouchová, Dis.
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Organizační struktura spolku Pro Vás

Valná hromada

Rada

Účetní

NZDM klub Zóna

Vedoucí NZDM klub Zóna

Sociální
pracovníci

Pracovníci
v sociálních
službách
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Činnost Pro Vás podpořili
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Dary jednotlivých dárců

Poděkováni patří všem, kteří s námi spolupracují a jakkoliv nás podporují –
finančně, praktickou pomocí, povzbuzením a oceněním, přátelstvím. Pomáháte
nám tím vším podpořit hodnoty, na které tolik záleží.
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Finanční zpráva
Přehled o celkových příjmech NZDM klub Zóna za rok 2014: /Kč/
1 199 300

Dotace MPSV:
Příspěvky Statutárního města Olomouc:
Odbor sociálních služeb - Prevence kriminality

90 000

Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast

167 900

Dary

80 000
Celkem příjmy

1 537 200

Přehled o celkových výdajích NZDM klub Zóna rok 2014: /Kč/
Provozní náklady:

Materiál

95 615

Služby, včetne nájmu

282 954,3

Ostatní provozní náklady

6 057

Osobní náklady

1 178 237
Celkem náklady

Hospodářský výsledek
Na dokrytí nákladů bylo čerpáno finančních prostředků z darů a rezervy
spolku Pro Vás z předchozích období.

1 562 863,3
-

25 663,3
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Kontaktní informace

Pro Vás
Dvořákova 838/42
779 00 Olomouc
tel.: +420 773 980 992
e-mail: provas@email.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna
Střední Novosadská 48
772 00 Olomouc
tel.: +420 773 980 992
e-mail: provas@email.cz
nzdm@zonaklub.cz
www.zonaklub.cz

