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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři výroční zprávy,

i profesním růstu a naši vedoucí se nově

věřím, že vám její obsah poskytne ucelený

v roce 2019 budou účastnit manažerského

přehled o naší činnosti v daném roce.

vzdělávání.

Naše

činnost

je

mozaikou

Vyjadřuji touto cestou poděkování

působení v oblastech sociální a rodinné

všem našim pracovníkům, bez kterých by

politiky.

se naše aktivity nemohly realizovat.

Podporujeme

ucelenou

uživatele

našich

V

rámci

spolupráce

v

ORP

služeb v samostatnosti a aktivním řešení

Šternberk a ORP Litovel zasedáme s kolegy

nepříznivé situace a napomáháme ke

v pracovních skupinách, a tak můžeme dle

slaďování rodinného a pracovního života.

potřeb obyvatel směrovat naše služby na

Podařilo se nám prodloužit projekt naší

konkrétní činnost.

dětské skupiny a nachystat další projekty,

V roce

2019

webových

kompetence na trhu práce.

s veřejností, aby jí naše služby byly blíž.

nabízíme

pracovníkům možnosti v osobním

a

posílení

změnu

které podpoří rodiče a zvýší jejich

Soustavně

stránek

chystáme

práce

našim
PaedDr. Eva Kráčmarová, ředitelka

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby
sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt Kolektivem ke spokojenému dětství - Dětská skupina Dráček Šternberk, reg. č. :
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002191, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky a pokračování: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008404.
Projekt dětská skupina Skřítek Šternberk, reg. č. : CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0006818, je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt Zařízením péče o děti k návratu na trh práce – Mikrojesle Lvíček Moravský Beroun, reg. č.:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/3685, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Moravský Beroun, reg. č .: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/000
6147, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Členská schůze

Revizor

Ředitelka

Naučné stezky

Sociální služby

Prorodinné aktivity

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Dětská skupina
Dráček

Nízkoprahové
zařízení pro
děti a mládež

Dětská skupina
Skřítek

Aktivity pro zdravotně
postižené

Mikrojesle
Lvíček
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Poslání:
Posláním Centra pro rodinu, děti a mládež je pomoc a podpora rodin s dětmi
v tíživých životních situacích, vzdělávání a získaní schopností a dovedností, které jim umožní
plnohodnotný život v naší společnosti.
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (Moravský Beroun, Šternberk).
Věková struktura: děti předškolního věku: 3 – 7 let, mladší děti: 7 – 10 let, starší děti
11 – 15 let, dorost 16 – 18let,mladí dospělí 19 – 26 let, dospělí 27 – 64 let.
Kde nás najdete:
Masarykova 371, Moravský Beroun; po-pá 8 – 12 a 13 – 16.30
Dvorská 13, Šternberk; po-pá 8 – 12 a 13 – 16.30
V terénu jsme působili na celém Šternbersku.
O našich aktivitách:
V roce 2018 jsme našim uživatelům
poskytli podporu v oblastech výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti (například
nácviky v rámci rodičovských kompetencí),
zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím (učili jsme se,
jak správně cestovat, využívat veřejné
služby), sociálně terapeutické činnosti
(podporovali jsme uživatele v krizových
situacích), pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (řešili jsme obtíže
v oblasti bydlení, zaměstnání i dluhů).
Součástí činnosti je i spolupráce
s odborem sociálně – právní ochrany dětí

(jsme pověřenou osobou), úřady práce,
školami i asistenty prevence kriminality a
policií. V rámci preventivních aktivit se
nám daří na rodiče i jejich děti působit,
a tak zmírňovat ohrožení nežádoucími
jevy.
Výrazný posun jsme zaznamenali
v působnosti v dalších obcích regionu
– např. Mladějovicích, Hnojicích, Žerotíně
a
Libavé,
Hraničních
Petrovicích,
Domašově.
Mgr. Roman Brázda

Počet rodin: 50 (+ 4 anonymní uživatelé)
Počet úkonů: 4580
Fakultativní činnosti:
Jednorázové akce: výlety, návštěvy sportovišť, návštěva knihovny, exkurze
Službu podporuje Olomoucký kraj, město Šternberk i město Moravský Beroun.
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Vyhledávání dětí, na které se sociálně - právní ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 zákona
č. 359/1999 Sb.
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy se pracovníci organizace při své další
činnosti mohou dozvědět o ohrožených dětech nepřímo v rámci ambulantních služeb, nebo
aktivně, kdy pracovníci organizace provádí terénní sociální práci.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
Zaměřujeme se na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě nejrůznějšího věku,
rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, zajišťujeme poradenství rodičům ve věcech
výchovných problémů s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny.
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
a při péči o dítě zdravotně postižené
Pracujeme s rodiči např. na nácviku sociálně-pedagogických dovedností
a zaměřujeme se na podporu realizace potřeb dětí s postižením a jejich rodin a na usnadnění
jejich osamostatňování.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
V rámci činnosti jednotlivých středisek se v práci s dětmi zaměřujeme na preventivní
aktivity týkající se např. šikany, zneužití návykových látek, zanedbávání školní docházky,
bezpečného užívání internetu apod.
Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
Toto pověření naplňujeme prostřednictvím klubových aktivit určených pro děti a
mládež v Centru pro rodinu děti a mládež Moravský Beroun a Šternberk. Zařízení jsou
především určena ohroženým dětem, kterým nabízí výchovné programy, využití volného
času či rozvoj dovedností.

Preventivní aktivity:
Beseda - nebezpečí drog
Beseda - budoucnost a povolání
Beseda - co znamená hrát fotbal
Spolupráce s Asistenty prevence kriminality
Volnočasové aktivity v rámci provozu:
Sportovní aktivity
Výtvarné aktivity
Stolní a naučné hry
Taneční a pohybové aktivity
Jednorázové akce (opékání apod.)
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Poslání:
Posláním NZDM Respiro je vytvořit a nabídnout bezpečný prostor pro děti a mládež, v němž
najdou podporu a pomoc při zvládání obtížného období dospívání a v tíživých životních situacích.
V neformálním prostředí nabízíme možnost získat kompetence k řešení vlastní budoucnosti, vztahů a
dalších problémů spojených s nelehkou životní zkušeností.

Pro koho:
Děti a mládež ohrožené sociálně nežádoucími jevy, pocházející z nepodnětného
a sociálně znevýhodněného prostředí věková struktura: 10 – 26 let
Kde nás najdete:
Karla IV. 99, Moravský Beroun, po – čt 10 – 18.30, út do 20.00; pátek 10 – 18.30 pouze
pro objednané
O našich aktivitách:
V rámci sociální služby nabízíme
dětem, mládeži a mladým dospělým
možnost sdílet své životní příběhy a těžké
životní situace v bezpečném prostředí
nízkoprahového
zařízení.
Nabízíme
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím,
sociálně
terapeutické činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Úspěchem
je
i
spolupráce
s Asistenty prevence kriminality, městem
Moravský Beroun (např. akce v ulicích
města, spolupráce na akcích pro širokou
veřejnost) nebo místními živnostníky.
Během roku dále pořádáme společné akce

s klubem seniorů, místním léčebným
ústavem i komunitním centrem. Dále
velmi úzce spolupracujeme se základní
školou a středními školami v okolí.
Kvalitní služba se vypracovala na
partnera mládeži i veřejnosti a v roce 2019
plánujeme další rozvoj v rámci spolupráce
v Koordinovaném přístupu v sociálně
vyloučených lokalitách – společně
s Agenturou pro sociální začleňování.
Uživatelé ocenili nové vybavení
zařízení
financované
z Evropského
sociálního fondu, rozvoj řemeslných dílen
a facebookovou poradnu.
Mgr. Barbora Hrabalová, DiS.

Počet uživatelů služeb: 87 (+22 anonymních uživatelů)
Počet úkonů: 3154
NZDM podporuje i město Moravský Beroun.
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PRORODINNÉ AKTIVITY
DĚTSKÁ SKUPINA DRÁČEK ŠTERNBERK

Účel:
Zajištění péče o děti od 1 roku do 4 let
Pro koho:
Rodiče, z nichž aspoň jeden doloží potvrzení o zaměstnání
Kde nás najdete:
Bezručova 14, Šternberk
O našich aktivitách:
Dětská skupina Dráček zahájila provoz
1.9.2016, je registrována na MPSV.
Pro děti jsou připraveny dvě
místnosti s pomůckami, koupelna i šatna s
dětskými skříňkami. Skupina má otevřeno
od 8.00 – 16.30, od pondělí do pátku pro
děti od 1 do 4 let věku. Maximální
okamžitá kapacita je 12 dětí, o které se
starají 3 pečovatelky. V dětské skupině si
sami vaříme, máme k dispozici paní
kuchařku a pomocnou pracovnici.
Den děti začínají přivítáním,
říkankami a hraním na perkusní nástroje.

Poté následuje svačinka a pobyt venku. Po
návratu následuje hygiena a oběd. Do
druhé hodiny odpolední děti spinkají. Poté
děti tráví čas volnými hrami s montessori
pomůckami a postupně odcházejí domů.
V roce 2018 byla kapacita skupiny plně
využita a do pořadníku bylo zapsáno
dalších pět dětí. Projekt byl v září úspěšně
prodloužen na další dva roky.

Mgr. Iveta Voňková

Počet uživatelů služeb: 30
Maximální okamžitá kapacita: 12 dětí
Kontakty:
Vedoucí:
Mgr. Iveta Voňková
Mobil: 736 431 333
Email:info@dsdracek.cz
Web: www.dsdracek.cz
DS podporuje i nadační fond Veolia a město Šternberk.
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DĚTSKÁ SKUPINA SKŘÍTEK ŠTERNBERK

Účel:
Zajištění péče o děti od 1 roku do 4 let
Pro koho:
Rodiče, z nichž aspoň jeden doloží potvrzení o zaměstnání
Kde nás najdete:
Olomoucká 173, Šternberk (vilka u zahradnictví)
O našich aktivitách:
Dětská skupina Skřítek zahájila provoz
1.10.2017,je registrována na MPSV.
Pro děti jsou připraveny dvě
místnosti s pomůckami, koupelna i šatna s
dětskými skříňkami. Otevřeno má skupina
od 8.00-16.30, od pondělí do pátku pro
děti od 1 do 4 let věku. Maximální
okamžitá kapacita je 12 dětí, o které se
starají 3 pečovatelky. V roce 2018 jsme, po
schválení, začali připravovat domácí stravu
a postavili hriště.
Den děti začínají přivítáním,
říkankami a hraním na perkusní nástroje.

Poté je svačinka a pobyt venku. Po návratu
následuje hygiena a oběd. Po spinkání děti
tráví čas volnými hrami s montessori
pomůckami a postupně odcházejí domů.
V roce 2018 byla kapacita plně využita
a do pořadníku byly zapsány další 4 děti.
V roce 2019 budeme žádat
o prodloužení projektu.

Andrea Eliášová

Počet uživatelů služeb: 28
Maximální okamžitá kapacita: 12 dětí
Kontakty:
Vedoucí:
Andrea Eliášová
Mobil:
Email:dsskritek@seznam.cz
Web: www.dsdracek.cz/skritek
DS podporuje i nadační fond Veolia a město Šternberk.
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MIKROJESLE LVÍČEK MORAVSKÝ BEROUN

Účel:
Zajištění péče o děti od 6 měsíců
Pro koho:
Rodiče, z nichž oba dokládají potvrzení o zaměstnání
Kde nás najdete:
Masarykova 371, Moravský Beroun
O našich aktivitách:
Mikrojesle Lvíček začaly svou činnost 1. 4.
2017, jsou uvedeny na stránkách MPSV http://mikrojesle.mpsv.cz/
Pro děti je připravena místnost se
spacím koutkem, koupelna i šatna s
dětskými skříňkami. Jesle mají otevřeno
od 8.00 – 16.30, od pondělí do pátku.
Maximální okamžitá kapacita jsou 4 děti, o
které
se
starají
2
pečovatelky.
U mikrojeslí bylo postaveno i hřiště.
Den děti začínají přivítáním,
říkankami a hraním na perkusní nástroje.

Poté je svačinka a pobyt venku. Po návratu
následuje hygiena a oběd (donáší si
rodiče). Dále pečovatelky nachystají
dětem lehátka ve spacím koutku a do
druhé hodiny odpolední děti spinkají. Poté
děti tráví čas volnými hrami s montessori
pomůckami a postupně odcházejí domů.
Projekt je připravený na novou
žádost, která jeho činnost prodlouží do
roku 2022.
Lenka Jurečková

Počet uživatelů služeb: 11 rodičů.
Maximální okamžitá kapacita: 4 děti

Kontakty:
Vedoucí:
Lenka Jurečková

Mobil: 737 006 315
Email:mikrojesle@seznam.cz
Web: www.mikrojeslelvicek.cz

Mikrojesle podporuje i nadační fond Veolia.
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BÝT SPOLU - aktivity pro zdravotně postižené
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením
Veřejnost
Kde nás najdete:
Masarykova 12, Šternberk; dle dohody

O našich aktivitách:
Hlavním cílem projektu byla
podpora soužití osob s postižením
s osobami z majoritní společnosti, výchova
k vzájemné toleranci a porozumění.
Projekt Být spolu je cyklus kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Navazuje na již probíhající projekt
realizovaný v letech 1997 – 2017, účastnili
se ho děti, mládež i dospělí se

zdravotním postižením ze Šternberka a
okolí, Moravského Berouna i celého
Olomouckého a Zlínského kraje. Projekt je
určen i osobám žijícím v pobytovém
zařízení sociálních služeb.
Mezi jednotlivé aktivity, které projekt
zastřešuje, patří například kuželkářská liga,
pobytové akce v zajímavých lokalitách,
terénní podpora dětí v rodinách.
PaedDr. Eva Kráčmarová

Projekt podporuje:

NAUČNÉ STEZKY
Cílová skupina:
Veřejnost
Kde nás najdete:
Masarykova 12, Šternberk; dle dohody
O našich aktivitách:
- údržba stezek
- doplňování inventáře
- realizace naučných programů na stezkách
- tvorba projektů na zkvalitnění a rozšíření

PaedDr. Eva Kráčmarová
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Náklady (zaokrouhleno)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba PHM
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Další náklady (daně, odpisy apod.)

9 501 396 Kč
878 773
129 896
35 583
26 195
31 105
1 106 301
5 493 156
1 767 613
29 774

Celkem:
Výnosy z veřejných zdrojů:
MPSV - Operační program Zaměstnanost
krajský úřad Olomouckého kraje
- veřejná zakázka
krajský úřad Olomouckého kraje
město Šternberk
město Moravský Beroun
Úřad práce
Ostatní výnosy:
tržby, dary, nadace, apod.

8 980 584 Kč
4 564 067
1 573 920
68 600
90 000
22 000
590 991
2 071 006
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Děkujeme
našim partnerům ve veřejném sektoru
i donátorům z řad fyzických osob a právnických osob
PaedDr. Eva Kráčmarová

web:
www.spolekeccehomo.cz
datová schránka:
99v6yd4
ČÚ: 1803152379/0800
Tel: 737420371
Email: eccehomost@email.cz
IČ 66181399
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FOTOGALERIE

Dobročinný koncert
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