Výroční zpráva občanského sdružení

DOKOŘÁN, o.s.
za rok 2014
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1.
Úvodní
slovo

Ohlédnutí za rokem 2014 pro nás znamenalo ohlédnutí za rokem poklidným a úspěšným.
V čajovém klubu Poklop se opět realizoval projekt „Kultura otvírá Poklop“, který výrazně obohatil
náchodský kulturní život. Celoroční provoz čajovny zdárně zajišťovali dobrovolníci z řad studentů
i pracujících, kterým patří velké poděkování, protože bez jejich nadšení a bezplatné práce
by Poklop nemohl existovat.
Archa bezpečně proplula druhým rokem fungování jako sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi. Podařilo se rozšířit tým sociálních pracovníků o další posilu a také jsme realizovali
velice výjimečný projekt „Obnova hřiště Kašparák“. Více o něm i dalších událostech roku 2014
pohledem občanského sdružení Dokořán se dozvíte na následujících stránkách.
Děkujeme dětem a jejich rodinám, které nám zachovávají svoji přízeň, využívají našich služeb
a snaží se tak zlepšit svoji situaci nebo jen aktivně trávit volný čas. Každý příběh s dobrým koncem nás nesmírně těší a dodává nám energii do další práce.Jsme velmi rádi, že to co děláme,
má smysl.
Dále děkujeme všem za odbornou spolupráci a také všem donátorům, sympatizantům a dárcům
za podporu nejen finanční.
Michaela Exnerová, statutární zástupce

2.
Cíl a poslání
organizace

Základním cílem všech činností občanského sdružení
je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny
předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických jevů.
Posláním organizace je poskytování sociálních služeb,
realizace volnočasových programů a provázení dětí
a mládeže obdobím dospívání realizováním činností,
které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné
toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem
a životním postojům.

3.
Struktura
občanského
sdružení
Dokořán

Statutární zástupce sdružení:
Bc. Michaela Exnerová

Výkonný výbor sdružení (v abecedním pořadí):
Michal Daks
Mgr. Žaneta Ferdinandová
Lukáš Hanzálek
Bc. Michaela Pišlová

Revizní komise:
Ondřej Hartman
Jindřich Hejzlar

4.
Historie
sdružení

Historie občanského sdružení Dokořán se začala psát v roce 1995, kdy vzniklo (tehdy pod
názvem Sdružení rodičů a přátel Déčka) z potřeby doplnit rezervy v programu domu dětí
a mládeže v Náchodě.
Během prvních dvou let své existence se přetvořilo v plně samostatné občanské sdružení
s vlastním posláním. Postupem dalších let, během nichž došlo k realizaci mnoha programů
v oblasti sociální, kulturní i výchovně vzdělávací, vykrystalizovala stěžejní činnost sdružení
v provozování dvou zařízení v Náchodě: ARCHA a POKLOP.

Archa

Alternativní čajový klub Poklop

1997 – 2002
2003 – 2012
od 1. 1. 2013

Kontaktní a krizové centrum
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi

Zahájení činnosti v roce 1997

Adresa:

Komenského 577, 547 01 Náchod

Adresa:

Zámecká 243, 547 01 Náchod

Tel.:
mobil:
e-mail:

491 422 386
774 929 182
archa@dokoran.eu

mobil:
e-mail:

777 99 22 58
dokoran@dokoran.eu

www.dokoran.eu

www.dokoran.eu

5.1
Sociálně
aktivizační
služba
pro rodiny
s dětmi
Archa
(SASRD Archa)

5.1.1 Veřejný závazek
Poslání
Archa je služba určená rodinám s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci. Nabízí odbornou pomoc při řešení jejich problémů a podporu při využívání
veřejných služeb. Pomáhá klientům zvládnout tíživé životní období a začlenit se zpět do dění
ve společnosti. Služby jsou poskytovány bezplatně.
Cíle
•
•
•
•

zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro mimoškolní vzdělávání dětí
posílení kompetencí rodin ke zvládání každodenních situací
zajištění smysluplného trávení volného času dětí a mládeže
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce

Okruh osob
Rodiny s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí
převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Děti jsou ve věku 6 – 18 let.
Tyto rodiny:
•
jsou v obtížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora vzdělávání,
záškoláctví, problémy s volbou školy či povolání, dlouhodobá nezaměstnanost, špatná
finanční situace, diskriminace, šikana)
•
sou ohrožené sociálně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek včetně
alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexuální život, předčasné těhotenství,
nedokončené či nízké vzdělání)
•
jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vyloučená lokalita, periferie menšího města,
vyšší výskyt soc. slabších vrstev obyvatelstva, příslušníci etnických minorit)
•
nevyužívají standardní nabídku veřejných služeb (pasivní způsob života, absence pozitivních vzorů, děti tráví svůj volný čas neorganizovaně, bez dohledu, „na ulici“)

Principy
• individuální přístup
• aktivizace klientů
• nízkoprahovost – odstraňování bariér, které běžně brání klientům využívat veřejné služby
(jazykové, sociální, finanční bariéry)
• vedení klienta k samostatnosti, zodpovědnosti
• poskytování služeb dle etického kodexu sociálních pracovníků ČR
• respektování volby klientů
Archa je podle §65 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách registrována jako poskytovatel služeb sociální prevence (reg. č. 8382823).
Otevírací doba:
ambulantní forma
PO 13:00–18:00
ÚT 15:00–19:00
ST 9:00-11:00
ČT 12:00–16:00
PÁ 13:00–16:00

terénní forma
ST 12:00-17:30
ČT 11:30-13:00, 16:00-17:00

5.1.2 Personální obsazení
Bc. Michaela Pišlová
Mgr. Michaela Rázková
Jan Vajsar, Dis
Natálie Kotopulu

vedoucí služby, sociální pracovnice, vykonává SPOD
sociální pracovnice, vykonává SPOD
sociální pracovník, vykonává SPOD
pracovnice v sociálních službách (od 14. 7.)

5.1.3 Nabídka služeb
SASRD Archa poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. Službách.
Jedná se o 4 základní činnosti:
•
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•
Sociálně terapeutické činnosti
•
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
•
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Archa dále nabízí pravidelný program preventivních volnočasových aktivit.
V rámci fungování služby probíhala po celý rok spolupráce s řadou odborných organizací
a institucí. Díky skvělé spolupráci s náchodskými základními školami a s Odborem sociálních
věcí a školství se dařilo pomáhat rodinám s dětmi, které aktivně usilovaly o změnu ve svém
životě a chtěly řešit potíže, do kterých se dostaly.
V Arše i nadále fungoval pravidelný program na podporu mimoškolního vzdělávání dětí, které
mají z různých důvodů potíže zvládat běžnou výuku. Pro tuto aktivitu byl vyhrazený čas, aby
nebyli rušeni běžným provozem Archy, a to 4x týdně. V roce 2014 se zapojilo více než 60 dětí.
Velmi nás těšily pozitivní zpětné vazby nejen od dětí, ale také pedagogů místních škol.
Archa se také celý rok aktivně účastnila setkávání pracovní skupiny Prakk, která sdružuje Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Smyslem
Prakku je nabízet poskytovatelům těchto preventivních služeb prostor pro výměnu zkušeností,
sdílení dobré praxe či řešení problémů, které sebou tato práce přináší.

Akce SASRD Archa 2014
(výběr nejzajímavějších volnočasových preventivních aktivit)
únor
březen
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
prosinec

karneval
jarní prázdniny s knihovnou
holčičí den, fotbalový turnaj v Jaroměři
lukostřelba
5-ti denní pobyt v Orlických horách
výlet do ZOO Dvůr Králové n/L
slavnostní otevření obnoveného hřiště na Kašparáku
fotbalový turnaj na hřišti Kašparák
tradiční vánoční besídka

5.1.4 Statistika využití služeb
počet klientů: 70 dětí a 44 rodičů/zákonných zástupců
počet rodin: 56
počet kontaktů: 4009 z toho v přirozeném prostředí klientů (terénní forma): 1113
Klienti nejvíce využívali tyto úkony:
(uvedené číslo znamená, kolikrát klienti danou službu využili)
doprovod
individuální rozhovor
jednání s institucí ve prospěch klienta
nácviky sociálních dovedností
pracovně výchovná činnost s dětmi
pracovně výchovná činnost s dospělými
práce se skupinou
podpora vlastních aktivit klientů
preventivní aktivity
příprava do školy

141x
651x
61x
152x
389x
67x
216x
231x
666x
364x

5.2
Projekt
Obnova
hřiště
Kašparák

V 60. letech minulého století bylo v Náchodě mezi Ruskou a Slunečnou ulicí vybudováno hřiště
ve stráni. To časem chátralo a na jaře roku 2014 už zde byla jen zarostlá plocha plná nepořádku
s rozbitým plotem okolo. Díky dotaci města a dobrovolné práci obyvatel lokality „Kašparák“
společně s klienty Archy se podařilo hřiště opravit.
Bylo zapotřebí celou plochu uklidit, urovnat, odstranit keře, kterými hřiště zarostlo. Dále
spodní část plotu zabezpečit prkny proti úniku míče ze hřiště a proti neoprávněnému vniknutí
na hřiště. Dále bylo nataženo nové pletivo na železné kůly, tak aby bylo hřiště ohraničeno
ze všech čtyř stran a povrch hřiště byl potažen štěrkovou drtí. Podél hřiště byla vybudována
cestička k menšímu hřišti, kam byly umístěny pískoviště a skluzavku.
Kromě vybudování hřiště je dalším a možná ještě důležitějším cílem aktivizace místních
obyvatel, kteří se touto formou podílejí na rozvoji města a dělají tak něco nejen pro sebe,
ale i pro své sousedy. Při práci na tomto projektu se mnohem více než kdykoli předtím spolupracovalo s klienty SASRD Archa – rodiči romských dětí. Bylo to celkem asi patnáct dospělých lidí
a také asi dvacet dětí ve věku od šesti do osmnácti let. Všichni pracovali bez nároku na finanční
odměnu.
Tím, že se hřiště obnovilo, vzniklo další místo v blízkosti sociálně vyloučené lokality „Kašparák“,
kde se budou moci terénní sociální pracovníci Archy se svými klienty setkávat a na děti výchovně
působit, pořádat různé sportovní akce, turnaje a podobně.
Hřiště bude sloužit také veřejnosti. Využívat ho budou i školská zařízení, jako například Střední
odborná škola sociální – Evangelická akademie Náchod.
Veliké poděkování za podporu a spolupráci patří Radě Města Náchoda, panu Petrovi, panu
Ungrádovi, Technickým službám s.r.o., Správě budov s.r.o. a Lesům města Náchoda s.r.o.
Děkujeme také panu Tiboru Janovi, Petru Čisárovi, Martinu Kurovi a jejich dalším spolupracovníkům.
Město Náchod poskytlo na obnovu hřiště 107.300,-Kč, které byly určeny na materiál.

5.3
Pověření
k výkonu
sociálně právní
ochrany
dětí

Dokořán, o.s. má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v sídle organizace,
tj. Komenského 577 v Náchodě (na tomto místě provozuje Sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi Archa) a dále na území města Náchod. Pověření bylo uděleno
a vykonáváno v tomto rozsahu:
a) Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6)
Pracovníci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa (dále jen „Archa“) vyhledávají
potenciální klienty v rámci terénní formy služby. Pohybují se po celém území města Náchoda.
Další forma vyhledávání je přes spolupracující organizace a instituce jako např. školy nebo
Odbor sociálních věcí, které mohou doporučit službu svým žákům či klientům. Probíhá
průběžně po celý rok.
b) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
Pracovníci Archy docházejí do rodin, kde pomocí rozhovorů mapují situaci jednotlivých rodin
a hledají společně řešení jejich potíží. Mezi nejčastěji řešené problémy patří právě výchovné
problémy a povinnosti týkající se školní docházky. Probíhá průběžně po celý rok.
c) Poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte
a při péči o dítě zdravotně postižené
Stejně jako u předchozího bodu probíhá tato činnost nejčastěji přímo v rodinách klientů.
Pracovníci pomáhají rodičům zvládat péči o jejich děti v situacích, které rodiče nejsou
schopni vykonávat sami. Patří mezi ně např. pomoc s přípravou do školy, při výběru učiliště
či střední školy. Tyto schůzky probíhají průběžně po celý rok.
d) Pořádání v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
V roce 2014 uspořádali pracovníci Archy dvě besedy týkající se dluhové problematiky
a hospodaření s finančními prostředky. Zúčastnilo se 8 dospělých klientů.
e) Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku (podle § 31 a 32)

V průběhu celého roku jsou součástí programu Archy preventivní volnočasové aktivity
(sport, výtvarné dílny, vědomostní soutěže a hry apod.) a pracovně výchovné činnosti.
V oblasti volnočasových aktivit zprostředkováváme klientům nabídku dalších organizací,
které nabízejí zájmové kroužky. Dalším preventivním prostředkem jsou pravidla pro fungování služby, která zakazují užívání alkoholu a jiných drog v Arše. Na straně druhé
pomáháme klientům řešit situace, kdy jsou obětí rasové nesnášenlivosti anebo šikany.
f) Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
Dokořán, o.s. provozuje celoročně na adrese Komenského 577 v Náchodě sociální službu,
jejímž obsahem jsou i pravidelné programy pro rozvíjení sociálních dovedností, výchovných
činností a využití volného času.
g) Zřizování a provozování výchovně rekreační táborů pro děti
Dokořán, o.s. uspořádalo letní tábor ve dnech 21. - 25. 7. 2014 v rekreačním areálu
Čihalka v Olešnici v Orlických horách. Zúčastnilo se ho 15 dětí z řad klientů SASRD Archa.

Projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa byl financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt se zaměřoval na poskytování služeb sociální prevence v sociálně vyloučených lokalitách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jejich dostupnost osobám sociálně
vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje
konkrétně v lokalitě Náchod.
Cílem poskytování sociálních služeb v rámci projektu bylo napomoci cílovým skupinám plně
se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit
jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám,
které návrat na trh práce umožňují.
Služba byla spolufinancována Městem Náchod a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Podrobnější informace o financování organizace najdete v kapitole 7.

6.1
Alternativní
čajový klub
Poklop

Alternativní čajový klub Poklop je provozován jako kulturní a volnočasové zařízení poskytující
prostor především začínajícím a amatérským umělcům, kterým nabízí možnost předvést své
nápady a zážitky dalším lidem v nerizikovém prostředí (v prostorách klubu platí zákaz kouření
a konzumace alkoholu). Nabídkou aktivní spolupráce na tvorbě programů klubu získávají jejich
účastníci možnost přijmout zodpovědnost za přípravu vlastní akce neautoritativním způsobem.
Pravidelný program Poklopu je tak obohacován o koncerty, výstavy, promítání fotografií a besedy.
Poklop funguje v běžném provozu jako čajovna (nabídka 30 druhů čaje). Za dobu své existence si vydobyl místo na náchodském trhu “s posezením” a stal se tak alternativou podnikům
komerčního typu (herny, restaurace).
V prostorách Poklopu je možné uspořádat v průběhu roku koncerty, výstavy, autorská čtení
či jiné kulturní akce. Návštěvníci mohou volný čas vyplnit výběrem čtiva z poklopácké knihovny,
stolními deskovými hrami anebo hlavolamy. K dispozici je i Wi Fi.
Nealkoholový bar nabízí celoročně výběr ze skvělých čajů, ale samozřejmě se u nás vaří i káva
a podávají další běžné nápoje. Po domluvě lze v Poklopu uspořádat soukromé akce jako
například třídní sraz, doučování, pracovní poradu, oslavu nebo jinou akci dle přání návštěvníka
a možností čajovny.

6.1.1 Personální obsazení

6.1.2 Provozní doba

čajovníci:

Ondřej Hartman
Karel Maněna
František Havel
Jaroslav Zeman
Michal Daks

vedoucí klubu:

Michaela Pišlová

Út
St
Čt
Pá
Ne
Štědrý den

17 – 21
17 – 21
17 – 21
17 – 21
17 – 21
19 - 03 (každoročně)

Na žádost návštěvníků lze čajovnu otevřít
i v jiných dnech.

6.2
Projekt
„Kultura
otvírá
Poklop“

Po celý rok probíhal v čajovně projekt zaměřený na podporu alternativní kultury. Jeho cílem bylo
umožnit mladým lidem a začínajícím umělcům představit své hudební či literární počiny a zkusit si
v prostorách Poklopu své první koncerty, předvést výtvarná díla nebo se podělit o zážitky z cest
a promítnout fotografie.
Projekt byl určen hlavně lidem, kteří se chtěli svobodně umělecky projevit a hledali prostor
pro svá vystoupení či prezentace. Výstupem projektu pro širokou veřejnost zejména v regionu
Náchodsko byly kulturní akce jdoucí mimo hlavní proud. Součástí projektu bylo také pokračování
ve spolupráci s festivalem Náchodské dny poezie, který umístil do prostoru Poklopu dvoje
autorské čtení.
Projekt „Kultura otvírá Poklop“
byl spolufinancován
Královéhradeckým krajem
a Kulturní a sportovní nadací Města Náchoda.

Výstavy
1. – 15. 6.
19. 10. – 2. 11.

Výstava výtvarných výrobků klientů sociální služby Archa
Popart – Výstava prací studentů Jiráskova gymnázia Náchod

Koncerty
16. 1.
31. 1.
16. 2.
7. 3.
26. 4.
12. 6.
20. 6.
24. 10.
15. 11.
28. 11.

KoraJungleJazz
Victims of Parents
Mančos
Annabase
Sisiroe
Pap´n´dekl
Bossá noha
Monochrome Puzzle
Krtek utek trio
Timotej

Autorské čtení
3. 10.
21. 11.

Pavel Frydrich
Jonáš a Jonáš (Zbořil Hájek) – Náchodské Dny poezie

Beseda
14. 2.

Táňa Brodská – Cesta do Peru aneb Vesmírné objednávky v praxi

Filmový klub – Promítej i ty!
bezplatné promítání snímků o lidských právech z festivalu Jeden svět

13. 3.
20. 3.
27. 3.

Punkový syndrom
Úžasný Ázerbajdžán
Nový svět

7.
Přehled
hospodaření
DOKOŘÁN o.s.
Náklady

Příjmy (zdroj)

účetní
položka
501
502
504
512
518

účetní
položka
691,1

druh nákladu
materiál
energie (elektřina, voda, pára)
prodané zboží
jízdné, ubytování
služby (spoje, propagace, nájemné,
SW licence, účetnictví aj.)
521,524 osobní náklady
527
zákonné pojištění
542
pokuty, penále
548
ostatní provozní náklad
580
členský poplatek Asociace
poskytovatelů soc. služeb ČR
568,2
ostatní finanční náklady - pojištění
551
odpisy
568,1
bankovní poplatky
celkem

81 670,80 Kč
106 309,03 Kč
34 456,20 Kč
7 078,00 Kč

691,1
691,1
691,1

197 222,00 Kč
1 206 414,00 Kč
3 553,00 Kč
1 722,00 Kč
-0,03 Kč
1 990,00 Kč
7 631,00 Kč
2 688,00 Kč
2 862,50 Kč
1 653 596,50 Kč

691,1
682,1
691,1
684,1
602,6
644,1
682,2
649
604,1

druh výnosu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
(dotace na soc. službu Archa)
Město Náchod provozní dotace
Město Náchod nájemné
Město Náchod prevence kriminality
(letní pobyt pro klienty)
Evropský sociální fond
Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
– kulturní grant (Poklop)
členské příspěvky
přijaté vstupné
připsané úroky na bankovní účet
dary od fyzických osob
jiné ostatní výnosy
tržby Poklop
celkem

163 000,00 Kč
110 000,00 Kč
24 000,00 Kč
22 000,00 Kč
1 233 516,84 Kč
8 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 200,00 Kč
3 600,00 Kč
18,59 Kč
1 200,00 Kč
10 150,00 Kč
79 454,00 Kč
1 667 139,43 Kč

8.
Poděkování

Děkujeme všem přátelům a příznivcům DOKOŘÁN o.s., kteří v roce 2014 podpořili naši
činnost a pomohli finančně, organizačně či věcně a také děkujeme všem organizacím
a institucím za odbornou spolupráci.

Jmenovitě děkujeme:
Mgr. Drahomíře Benešové za stálou podporu činnosti naší organizace
PhDr. Daně Dobiášové za skvělé vedení supervizí pro tým Archy
Jitce Ježkové za dlouholetou finanční podporu
firmě JHP Computers za bezplatný PC servis
Odboru sociálních věcí a školství v Náchodě za odbornou spolupráci
Pracovní skupině Prakk za sdílení dobré praxe a podporu
Štěpánu Macurovi za Náchodské dny poezie, že jsou a že jsme je mohli hostit v Poklopu
Základním a středním školám a odborným učilištím za spolupráci při řešení záležitostí klientů
Archy
SVČ Déčko za za spolupráci s Poklopem i Archou
Člověk v tísni o.p.s. za bezplatné zapůjčení filmů z festivalu Jeden svět
Prima sezóně o.s. za přizvání k účasti na festivalu
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