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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři výroční zprávy,
rok 2021 byl v řadě věcí naprosto nepředvídatelným. Zejména s ohledem na celosvětovou
pandemii viru Covid 19. V současné době sledujeme dopady na psychický stav, sociální
zázemí a životní styl jednotlivců a rodin ve všech programech a službách, které
provozujeme a které se těmto aspektům naplno věnují. Roste poptávka po sociálních i
prorodinných službách.
V roce 2021 jsme oslavili úžasných 25 let činnosti spolku, kde se představila nová ředitelka
a nové logo spolku. Rozvíjíme nová partnerství, např. v projektu s Eurotopií, o.p.s.. Dále
natáčíme časosběrný dokument o zavádění metody Otevřeného dialogu do praxe
s podporou Nadace ČEZ.
Do roku 2022 vstupujeme se zcela jasnou vizí orientovanou na digitalizaci sociálních
služeb, která povede k větší procesní efektivitě a snadnějšímu přístupu k podpoře a
službám jako takovým. První vlaštovkou byla změna webových stránek, následovala
celková vizuální identita organizace.
Tímto děkuji za odkaz, který paní ředitelka ve spolku zanechala. Její odbornost budeme
v různých programech využívat i v dalších letech.

Mgr. Pavlína Kráčmarová, MBA
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Oslavujeme 25 let od založení!
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Poslání:
Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi v tíživých životních situacích.
Zvýšením informovanosti, rozvíjením schopností a dovedností jim umožníme
plnohodnotný život ve společnosti.
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, děti a mládež ve věku od 6
do 26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy.
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 2021 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 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.
Pracovníci úspěšně absolvovali výcvik v Otevřeném dialogu.
Podpořili jsme 42 domácností (+ anonymní uživatelé)
Bc. Adam Braš
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SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Cílová skupina:
Rodiny s ohroženým dítětem.
Kde nás najdete:
Dvorská 13, Šternberk; po-pá 8 – 12 a 13 – 16.30
Masarykova 371, Moravský Beroun; po-pá 8 – 12 a 13 – 16.30
Nám. 9. května 15, Moravský Beroun; dle individuální dohody v rámci projektu
O našich aktivitách:
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 můžou dozvědět o ohrožených dětech nepřímo, nebo aktivně, kdy pracovníci
organizace provádí terénní sociální práci, depistáž. Pracovníci pohovoří s dítětem, jeho
rodiči či dalšími osobami a zajistí bezprostřední pomoc dítěti.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
Zaměřujeme se na poskytování poradenské pomoci při péči o děti nejrůznějšího
věku, rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, zajišťujeme poradenství rodičům
ve věcech výchovných problémů s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bytové
problematiky apod. Pracovník pohovoří s rodiči a dítětem a rozebere konkrétní problém
s hlavním cílem nalézt řešení.
Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům 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 autonomie, tj. např. zajišťujeme jejich informovanost o možnostech jejich
sociálního zabezpečení, zprostředkování služeb sociální péče (např. stacionáře) nebo
služeb sociální intervence (např. raná péče). Organizace má zajištěno vhodné prostředí
pro poskytování poradenství a vymezenou nabídku služeb, které může rodinám nabídnout.
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. zneužití návykových látek, zanedbávání školní
docházky, internet, bezpečný sex, volný čas, finanční gramotnost, subkultury, životní
hodnoty a normy, hygienické návyky apod.
Zřizovali jsme a provozovali 3 zařízení sociálně-výchovné činnosti.
Podpořili jsme 28 rodin s ohroženými dětmi.
Mgr. Barbora Hrabalová, DiS.
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PRORODINNÉ AKTIVITY
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DOUČOVACÍ KLUB
Nenuda Moravský Beroun
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PROJEKT „KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ!“
Podstatou projektu bylo pomoci účastníkům se zapojit na trh práce, motivovat je
k získání nových znalostí a práci na svém dalším rozvoji. Velmi příjemným poznatkem
ze skupinových aktivit byla vzájemná podpora, kterou si účastníci vyjadřovali, protože se
často ocitli v podobné životní situaci a mohli tak sdílet své zkušenosti.
Náš největší projekt pokračoval v nastaveném trendu a dle plánu jsme plnili aktivity.
Do projektu vstoupilo 81 osob, skupinových školení se zúčastnilo 79 osob a zajistili jsme
20 stáží. 33 účastníkům jsme zajistili rekvalifikace. U našeho spolku jsme pak zaměstnali
jednu osobu a dalším dopomohli k zaměstnání u firem.
Aktuální situace klade důraz na zodpovědnost lidí a význam dalšího seberozvoje a
vzdělávání. Pozitivní motivace účastníků a nové znalosti jsou výchozím bodem na cestě
k jejich cíli.
Ing. Pavlína Vítámvásová

BÝT SPOLU
AKTIVITY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Hlavním cílem projektu byla a je podpora soužití osob s postižením i bez, výchova
k vzájemné toleranci a porozumění. Jako v předchozím roce naše aktivity byly ovlivněny
covidovou situací. Přesto proběhlo pět kol kuželkářské ligy a dva ozdravné pobyty
v Hukvaldech a Zlatých Horách. Náš nejstarší projekt tedy navázal na svou tradici a
na oslavě výročí nechyběli naši partneři, účastníci ani prezentace dlouholetých aktivit.

PaedDr. Eva Kráčmarová
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PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

Projekt Dětská skupina Dráček Šternberk, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002191 a pokračování
projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008404, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016652
Projekt Dětská skupina Skřítek Šternberk, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006818 a DS Skřítek II., reg. č.:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014794
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 a Mikrojesle Lvíček II., reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011355
Projekt Komu se nelení, tomu se zelení!, reg. č .: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298
Projekt Klub NENUDA Šternberk, reg. č .: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010249 a Kluby Nenuda, reg. č.:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016369
Projekt Aktivity sociálně právní ochrany na Moravskoberounsku, reg. č. :
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015833
Mládí vpřed!, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014644
Příměstské tábory - "Prázdninová Nenuda", reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015369
Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb Ecce Homo Šternberk, z. s., CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015357
jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost a státním
rozpočtem České republiky.

Projekt Doučovací klub NENUDA Moravský Beroun, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011772
je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a
státním rozpočtem České republiky.
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Celkem:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba PHM
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Další náklady (daně, odpisy apod.)

19 566 795,76
1 400 543,91
216 983,89
30 139,80
28 600,00
110 339,00
1 929 825,12
12 293 890,00
3 396 689,00
159 785,04

Celkem:

19 503 999,85
18 456 118,36
14 518 334,65
2 109 800,00

Výnosy z veřejných zdrojů:
MPSV - Operační program Zaměstnanost
krajský úřad Olomouckého kraje
(Podprogram č. 1 a č. 2)
město Šternberk
město Moravský Beroun
Úřad práce
MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ostatní výnosy
tržby, dary, nadace, refundace, apod.

101 000,00
16 000,00
122 903,00
1 588 080,71
1 047 881,49
1 047 881,49

Podporují nás:
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ZÁVĚREM
jsme členy

Děkujeme
našim partnerům ve veřejném sektoru
i donátorům z řad fyzických osob a právnických osob.
PaedDr. Eva Kráčmarová
předsedkyně
web:
www.spolekeccehomo.cz
datová schránka:
99v6yd4
ČÚ: 1803152379/0800
Tel: 737420371
kracmarova@spolekeccehomo.cz
IČ 66181399
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