Úvodní slovo

Poslání sdružení
Jestliže pšeničné zrno nepadne
do země a nezemře, zůstane samo.
Zemře-li však, vydá mnohý užitek.

Tato Kristova slova se někdy na počátku předchozího roku hluboko
usadila v mém srdci a mé mysli a jakoby vrhala světlo (nebo snad
stín?) na budoucí události.
Život někdy přináší nečekané zvraty… jak se zpívá ve známé písni
V+W Život je jen náhoda: „jednou jsi dole, jednou nahoře…“ Tak
jsme i my, osazenstvo v U-krytu, na počátku roku 2009 zažili náhlý
pád, nedostatek finančních prostředků, propouštění, snížení úvazků.
Nejistá budoucnost, blížili jsme se zániku… zrno umíralo. Nebylo nám
do zpěvu… Ale „kdo v životě miluje, ať neztrácí naději“. Právě díky
tomuto umírání mohlo vzniknout něco nového! A najednou namísto
jedné služby jsou tu dvě – ve Frýdlantě nad Ostravicí vzniká nové
NZDM. Zlaté ryby vylétly nad mraky, zrno vydalo užitek. Že by
náhoda?
Nedávno jsme v Třinci – Karpentné dokončili stavbu pátého domu pro
pěstounské rodiny. Domek stojí na pěkné louce pod horami, jsou
v něm (mimo jiné) tři dětské pokoje, z nichž se už dnes ozývá
štěbetání dovádějících dětí. Jsou to Zuzka, Kristýnka a Samuel
z rodiny Žáčkových. Tyto děti byly ještě nedávno v péči různých
ústavů. Dnes mají někoho, komu mohou říkat mami a tati. Někoho,
kdo se rozhodl zahrnovat je láskou v teple rodinného prostředí, ostře
kontrastujícího s mnohdy anonymním, deprimujícím prostředím
ústavů. Kéž tyto děti „uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí“
a láska ať jejich „život ve víno promění“.

Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních,
sociálních a duchovních hodnot dětem a mládeži a podpora
rozvoje člověka jako integrální bytosti v duchu křesťanské
morálky a etiky.
Cíle sdružení:
 reagovat na aktuální problémy dětí a mládeže a podílet se na
jejich řešení,
 napomáhat zkvalitňování života dětí a mládeže,
 podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty,
 pomoci nalézat vlastní schopnosti jednotlivce a podporovat jejich
rozvoj,
 předávat objektivní informace,
 podporovat náhradní rodinnou péči.
Těchto cílů chceme dosahovat zejména:
 nízkoprahovým kontaktem s cílovými skupinami,
 realizací programů v oblasti primární prevence ve vztahu k dětem
a mládeži,
 zabezpečením přednášek, diskusních setkání, seminářů a kurzů,
 zprostředkováním poradenské i praktické pomoci v krizových
situacích,
 vydáváním vlastních publikací, tiskovin a propagačních materiálů,
 výstavbou a provozem bytů a domovů pro náhradní rodinnou péči,
 poskytováním poradenství pěstounům, podporou integrace
dospělých dětí odcházejících z pěstounských rodin.

Život přece jen asi není náhoda… a láska? To už vůbec ne. Bohu dík.

Martin Dubčák
předseda představenstva
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Historie sdružení
2001
Vznik sdružení
Původní název Filadelfia – práce s dětmi a mládeží byl v souvislosti
se vznikem středisek postupně upraven na o.s. Filadelfie.
2002
Na sídlišti Slezská bylo v prostorách nepojízdného autobusu ve
spolupráci s o.s. Centrum nové naděje uvedeno do provozu NZDM
Kontaktní místo B.U.S.

2008
Při nízkoprahovém klubu U-kryt začíná probíhat pravidelná terénní
práce s dětmi a mládeží.
Proběhla stavba a dokončení třetího domu v lokalitě Karpentná.
Dokončena rekonstrukce staršího darovaného domku v lokalitě
Třinec – Osůvky, v pořadí čtvrtý dům osídlený pěstounskou rodinou.
2009
Vznik klubu FRk, který zajišťuje všestrannou podporu pěstounským
rodinám včetně odborného poradenství.
Ve spolupráci s městským úřadem probíhá příprava služby NZDM ve
Frýdlantu nad Ostravicí.

2003
Vznikly dvě organizační jednotky sdružení Přístav Janovice
a Přístav Oldřichovice zaměřené na podporu náhradní rodinné
péče. Přístav Oldřichovice zakoupil pozemky pro výstavbu dvou
rodinných domů. Na podzim byl ve Frýdku-Místku na sídlišti Slezská
otevřen nízkoprahový klub U-kryt v prostorách protiatomového
krytu. Ten se zaměřuje na děti a mládež, které dávají přednost
pasivnímu trávení volného času, povětšinou na ulici, a jsou ohroženy
přijetím rizikového životního stylu.
2005
B.U.S. byl přepraven do Frýdlantu nad Ostravicí, kde slouží k rozvoji
již probíhající terénní práce.
Postaveny dva rodinné domy pro pěstounské rodiny v lokalitě
Oldřichovice.
2007
Zakoupení nových pozemků pro 4 RD v lokalitě Karpentná.
Ukončení činnosti Kontaktního místa B.U.S.
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Nízkoprahový klub U-kryt
Sociální služba dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. – nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež
Adresa: J. z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek
email: u-kryt@seznam.cz , www. filadelfie.cz
Poslání
Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje dětem a mládeži z města FrýdekMístek bezpečný prostor a podporu. Nabízí jim zázemí pro trávení
volného času, usiluje o pozitivní změny v jejich stylu života, pomáhá
jim zvládat obtížné životní situace, společně s nimi hledá cesty
vedoucí ke zkvalitnění jejich života.
Cíle
• vyhledávat a kontaktovat děti a mládež, pro které je služba určena,
• poskytovat těmto dětem a mládeži podporu v obtížných životních
situacích a posilovat jejich schopnost zvládat je,
• snižovat rizika vyplývající z konfliktního životního způsobu
a rizikového chování,
• motivovat děti a mládež k zodpovědnému přístupu k životu,
• umožnit jim smysluplně trávit volný čas, podporovat jejich vlastní
aktivity.

Poskytované služby
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
V roce 2009 nízkoprahový klub U-kryt dětem a mládeži 3 – 5x týdně
v odpoledních hodinách nabízel:
volný vstup a pobyt – možnost přijít a trávit v U-krytu svůj volný
čas, vykonávat osobní činnosti (příprava do školy, četba, rozhovory
s kamarády apod.);
zázemí pro volnočasové aktivity – stolní tenis, stolní fotbal, šipky,
stolní hry; floorball, minigolf, dále také vybavení hudební
a počítačové dílny;
zábavné, vzdělávací, preventivní a jiné programy – klub Pod
povrchem, činnosti ve videodílně, koncerty, videoprojekce, soutěže
a hry;
pomoc v problémových situacích – základní poradenství, pomoc
při orientaci v životní situaci, rozbor možností řešení problémů,
informační servis, pomoc s doučováním, zprostředkování odborné
návazné pomoci, doprovázení.

Komu je služba určena
Nízkoprahový klub U-kryt nabízí své služby dětem a mládeži žijícím ve
městě Frýdek-Místek (zvláště na sídlišti Slezská) věkových skupin
7-12 a 13-18 let, pro které platí některá z následujících charakteristik:
• zažívají konfliktní situace, komplikované životní události, omezující
životní podmínky nebo jsou těmito ohroženy,
• dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
• dávají přednost trávení volného času mimo domov,
• nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových
aktivit,
• mají vyhraněný životní styl.
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Rok 2009
Začátek roku nás nemile zaskočil nečekaným výpadkem finančních
prostředků, který jsme museli řešit omezením provozu. Situace se
však v průběhu prvního pololetí zlepšovala a my jsme postupně
službu obnovili do původního rozsahu.
Z probíhajících činností bychom chtěli vyzvednout zejména akce,
nápady a činnosti vzešlé z iniciativy dětí a mládeže, na jejichž
přípravě a uskutečnění se sami velkou měrou podíleli. Od února do
července proběhlo 20 večerů na téma HIP HOP, při kterých měla
mládež možnost naučit se taneční variace a poslouchat současnou
hudbu. Vzniklo pravidelné svépomocné pondělní doučování angličtiny
a v rámci projektu Parta v pohodě, jenž byl podpořen ze sbírkového
projektu Pomozte dětem!, děti a mládež zorganizovali pro své
vrstevníky několik zábavných, převážně hudebních akcí účastníky
velmi kladně hodnocených.
Činnosti nízkoprahového klubu U-kryt 2009
Otvíracích dnů
197
Klientů a zájemců
400
Kontaktů
6441
Kontaktní práce
3137
Individuální plánování
387
Informační servis
24
Krizová intervence
15
Situační intervence
427
Práce se skupinou
378
Sociální poradenství
57
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Terénní práce
Koncem roku 2008 opustil práci náš terénní pracovník a dočasně se
neměl této činnosti kdo věnovat. Vzhledem k finanční krizi ve službě
na počátku roku začala terénní práce znovu fungovat až od července.
Vzhledem k velkému množství klientů a zájemců však pracovníci
v terénu nevyhledávali další nové děti a mládež, ale pracovali se
stávající klientelou.
Činnosti terénní práce za rok 2009
Dnů poskytování služby
44
Klientů a zájemců
192
Kontaktů
793
Kontaktní práce
503
Individuální plánování
48
Informační servis
1
Krizová intervence
2
Situační intervence
37
Sociální poradenství
8
Příběh Toma
(jména v následujícím příběhu byla změněna)
Dvanáctiletý Tom k nám do U-krytu přišel asi před 4 lety se svým
o 6 let starším bratrem Františkem. Zpočátku chodil nepravidelně
a projevoval se spíše jako zakřiklý a samotářský chlapec. Do klubu
chodil vždy jen v doprovodu svého bratra. Vzhledem k tomu, že jsme
začali čas v klubu rozdělovat pro starší a pro mladší, nastala pro Káju
komplikace. Tom se musel vypořádat s tím, že do U-krytu bude
chodit v jinou dobu než bratr.
Jako pracovníci jsme se mu snažili pomoci tím, že jsme se mu začali
více a cíleněji věnovat. Podpořili jsme ho, když se učil hledat
kamarádství se svými vrstevníky.
Při pohybu mezi nimi začal „ožívat“ a my jsme viděli, že jeho povaha
je mnohem dynamičtější než se zpočátku zdálo. V současné době se
nejčastěji stýká se stejně starým Pepou, který mívá podobně „divoké“
chování. Jejich častou aktivitou je hra stolního fotbálku. Mnohdy se
ale projeví i jejich destruktivní tendence a rozbijí něco z vybavení
9

klubu nebo pomalují plochy, které k tomu nejsou určeny. To se nám
nelíbí, jelikož tím porušují pravidla klubu, a s těmito situacemi
pracujeme.
Když se vztah s Tomem více otevřel, začali jsme se více věnovat
tomu, odkud pramení jeho problémy. V rámci osobních rozhovorů
jsme zjistili, že pochází z problematické rodiny, ve které se mu nikdo
moc nevěnuje. Dozvěděli jsme se, že s Pepou se mimo U-kryt
pohybují v rizikové partě starších hochů, ve které se kouří a pije
alkohol.
Vzhledem k tomu, že v U-krytu tráví hodně času, dbáme na to, aby
dobu, kterou zde tráví, využíval konstruktivně. Hrajeme s ním různé
stolní hry, věnujeme se sportům a motivujeme ho k účasti na
výchovně vzdělávacích programech. Mnohdy s ním také vedeme
osobní rozhovory, kdy se snažíme poukázat na rizika jeho životního
stylu a ukázat mu, co by mohl změnit. V rozhovorech jsme také
zjistili, že jeho školní výsledky jsou dosti slabé, a tak mu poskytujeme
i doučování z různých předmětů.
Jeho divoké chování se pomalu uklidňuje u bezpečnějších aktivit,
které mu nabízíme. Doučování jde poznat na zlepšení školních
výsledků. Tom si oblíbil U-kryt natolik, že dochází takřka každý den
a jeho oblíbenou aktivitou je pomoc pracovníkům s úklidem klubu,
za což jej pravidelně odměňujeme pochvalou.
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Pracovní tým nízkoprahového klubu U-kryt v roce 2009
koordinátor projektu a vedoucí NZDM:
Martin Dubčák, B.Th.
(evangelikální teologie, kurz „Sociální pracovník“)
kontaktní sociální pracovník:
Marie Ondřejová, DiS. (od 10/2009)
(VOŠ sociální práce)
kontaktní pracovníci:
Marcela Holomková, DiS.
(VOŠMT, studium OSU, poradenství v sociální práci)
Lucie Krautová (do 6/2009)
(studium VŠ speciální pedagogika)
Ing. Lucie Janečková (1 – 2/2009)
(VŠ ekonomického zaměření)
Ivo Homola (od 8/2009)
(SOU, kurz „Pracovník v sociálních službách“)
Petra Borská (od 10/2009)
(SOŠ, kurz „Pracovník v sociálních službách“)
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Přístav Oldřichovice
Motto:
To nejlepší pro děti bez rodičů jsou noví rodiče.

Zaměřením střediska Přístav Oldřichovice je všestranně
podporovat náhradní rodinnou péči. Naším cílem je, aby co
nejvíce dětí z dětských domovů a jiných ústavů přešlo do nové, plně
funkční rodiny, dostalo zde dobré základy pro svůj život a dokázalo se
postavit na vlastní nohy.
Naplnění těchto cílů se snažíme dosahovat trojím způsobem:
• propagací náhradní rodinné péče a vyhledáváním vhodných
pěstounských rodin,
• výstavbou či rekonstrukcí rodinných domků pro tyto rodiny,
• následnou péčí o tyto rodiny.

Kvalitní pěstounská rodina je tím naprosto klíčovým faktorem,
bez kterého by naše činnost ztratila smysl. Nechceme, ani nemůžeme
suplovat práci sociálních pracovníků, psychologů a dalších odborníků,
kteří jsou odpovědni za posouzení jednotlivých žadatelů o dítě.
Zaměřujeme se proto na vyhledávání již fungujících pěstounských
rodin, které mají zájem se aktivně zapojit do některého z našich
projektů.

věnujeme i výběru vhodné lokality. Snažíme se stavět tam, kde je
„zdravé povětří“ a zároveň dobrá obslužnost (obchody, školy, školky,
zdravotní středisko atd.).
Postavením nových domů a nastěhováním pěstounských rodin však
naše práce zdaleka nekončí. V rámci následné péče se snažíme
rodinám poskytnout potřebné zázemí a podporu pro jejich zdravé
fungování. Úzce spolupracujeme např. s dětskou organizací Royal
Rangers a dalšími. Organizujeme společné akce a setkání pro
pěstouny ze širšího okolí, aby se jednotlivé rodiny mohly vzájemně
obohacovat o své zkušenosti a zážitky. V delším horizontu pak
plánujeme připravit chráněné bydlení pro děti na prahu dospělosti,
kdy se již budou chtít postupně osamostatnit.
Rok 2009
V roce 2009 jsme pokračovali v získávání finančních prostředků
a v přípravách na stavbu dalšího domu v lokalitě Karpentná, jehož
stavba je plánována na jaro roku 2010.
S přibývajícím počtem náhradních rodin, které jsou v kontaktu se
sdružením, vyvstala potřeba rozšířit a lépe zkoordinovat již probíhající
činnosti na podporu pěstounských rodin. Vznikl tak další projekt –
Filadelfie Rodinám – klub (dále FRk), který organizuje a zajišťuje
pravidelná setkávání pěstounských rodin zapojených v projektu
k vzájemné výměně zkušeností a podpoře nebo k besedě
s odborníkem; terénní rodinnou poradnu – konzultace s dětským
psychologem přímo v domácnosti; nepravidelné společné
volnočasové akce; prostřednictvím webových stránek možnost sdílení
informací, zkušeností, bazar oblečení a hraček.

Výstavba nových domů pro pěstounské rodiny je zřejmě
nejviditelnější a také asi mediálně nejsledovanější, nicméně jedná se
pouze o jednu činnost z komplexu našich aktivit. Vycházíme ze
situace, kdy řada pěstounských rodin uvažuje o svém rozšíření, ale
brání jim v tom nevyhovující bytové podmínky. Zpravidla se nejedná
o rodiny, které by si mohly dovolit z vlastních prostředků postavit
větší rodinný domek. Přitom mají natolik široké srdce, že by se v něm
našlo místo pro několik dalších dětí, kterým právě toto rodičovské
srdce chybí. Domy, které stavíme, jsou navrženy tak, aby poskytly
pohodlné zázemí pro velkou pěstounskou rodinu. Velkou pozornost
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FRk také pokračuje v tradici pořádání Dne pro pěstounské rodiny,
kterého se letos účastnilo 17 pěstounských rodin. V budoucnu
bychom rádi organizovali vlastní vzdělávací semináře z oblasti NRP,
zatím jen zajišťujeme pěstounským rodinám ve Slezsku informační
servis o vzdělávacích akcích jiných organizací.
Letošní aktivity jsme završili velmi úspěšnou veřejnou dražbou
dárkových předmětů. Tuto dražbu již podruhé moderovala rodící se
celebrita – bavič, loutková postavička Jack Naparovač. Největší
úspěch měly obrázky namalované dětmi z pěstounských rodin.
Děkujeme mnohým ochotným dobrovolníkům za jejich nasazení a čas
věnovaný naší podpoře a všem dárcům za štědrou pomoc. Velmi si
toho vážíme.

NZDM Frýdlant n. O.
V minulosti jsme ve Frýdlantu nad Ostravicí zastřešovali činnost
kontaktního místa B.U.S. Na tuto činnost jsme navázali a za pomoci
městského úřadu a dalších institucí chystali spuštění nové služby
NZDM v tomto městě. Proběhla potřebná jednání a od ledna 2010
začalo NZDM svou činnost, byť zatím jen formou terénní práce.
Nízkoprahový klub by zde měl vzniknout na začátku roku 2011.

Hospodaření
uvedené údaje jsou v Kč

Náklady celkem

786775,41
92321,00

Spotřeba materiálu
kancelářské potřeby
vybavení NZDM
materiál na opravy NZDM
ostatní materiál
DDHM – vybavení NZDM

4073,00
33381,00
8025,00
10520,00
36322,00

Spotřeba energie

62533,00

Opravy a udržování

7212,20

Cestovné

1143,00

Náklady na reprezentaci

1525,00

Ostatní služby
propagace, tisk a kopírování
poštovné, telefony, internet
nájmy
školení a supervize zaměstnanců
ostatní

53882,00
1844,00
10230,00
21168,00
11600,00
9040,00

Jiné ostatní náklady
pojištění odpovědnosti, úrazové
ostatní

11629,21

Osobní náklady
mzdy zaměstnanců
mzdy zaměstnanců (DPČ)
sociální a zdrav. pojištění za zaměstnance
sociální a zdrav. pojištění (DPČ)
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8804,00
2825,21

556530,00
415854,00
11058,00
127625,00
1993,00

Výnosy celkem

830744,98

Tržby z prodeje služeb
spoluúčast klientů
půjčování dataprojektoru
vstupné
Jiné ostatní výnosy
úroky
Dary
nadace
fyzické a právnické osoby, anonymní
Provozní dotace
Ministerstvo práce a soc. věcí
IP MSK (OP LZZ)
Město Frýdek-Místek

Výsledek hospodaření

1210,00
2000,00
450,00

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2009 jakoukoli formou
podpořili; ať už to bylo finančními prostředky, spoluprácí,
dobrovolnickou pomocí či radou.

148,98

Finančně nás podpořili:
Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek-Místek,
sbírkový projekt „Pomozte dětem!“, Nadace Divoké husy –
zdvojnásobení výtěžku benefiční akce, Apoštolská církev, sbor
Frýdek-Místek, HNS hudební nástroje, Martin Kaňok – Počítače,
Marek Sklář, Lubomír Harabiš, Ing. Petra Dubčáková, Jiří Novák,
Noemi Lisníková, Vladimír Ochman, Monika Křístková, Bc. Michal Kříž,
Ing. Martin Závodný, MUDr. Svatava Dedková, MUDr. Pavel Brückner,
Petr Tkáč, Ivan Janečka.

28916,00
14800,00
600000,00
128220,00
55000,00

43969,57

Rozvaha
Aktiva celkem
pokladna
účty v bankách
odběratelé
poskytnuté zálohy na zásoby
jiné pohledávky
náklady příštích období

326571,09
12053,00
117480,69
128220,00
59,00
65000,00
3758,40

Pasiva celkem
dodavatelé
přijaté zálohy
zaměstnanci
zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
ostatní přímé daně
výnosy příštích období
nerozdělený zisk z minulých let

282601,52
6719,00
89754,00
61844,00
27606,00
1530,00
130000,00
-34851,48
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Poděkování

V rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb
sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ realizovaného v letech
2008-2011 spolufinancováno z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ
a státního rozpočtu ČR.
Spolupracovali s námi:
Centrum nové naděje, Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek,
Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek, sbory Církve bratrské FrýdekMístek a Frýdlant n. O., nízkoprahové kluby z PS NZDM MSK.
Jako dobrovolníci či externí spolupracovníci nám pomáhali:
P. Dubčáková, J. Lofítek, I. Janečka, K. Janečková, D. Marko, B. Lach,
M. Lisník, J. Novák, V. Ochman, R. Ochmanová, M. Sklář, J. Vrba.
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Orgány sdružení

Obsah

Představenstvo:
Předseda:
Martin Dubčák, B.Th., koordinátor projektu
Členové:
Jaroslav Lofítek, pastor Apoštolské církve,
sboru Frýdek-Místek
Bc. Michal Kříž, electrical engineer (do
30.7.2009)
Bogdan Lach, pracovník s mládeží (od
30.7.2009)

Úvodní slovo
Poslání sdružení
Historie sdružení
Nízkoprahový klub U-kryt
Přístav Oldřichovice
NZDM Frýdlant n. O.
Hospodaření
Poděkování
Orgány sdružení

Revizní komise:

Ing. Renáta Ochmanová
Bc. David Marko
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Výroční zpráva občanského sdružení Filadelfie, rok 2009
o.s. Filadelfie
J. z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 265 48 518
telefon: 776 219 568, 558 435 637 (U-kryt)
web: www.filadelfie.cz, email: info@filadelfie.cz
bank. spojení: 175894106/0300 ČSOB

