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Vážení přátelé,
držíte v ruce zprávu o činnosti spolku „Máš čas?“
za rok 2019. Najdete tu hlavně informace o
provozování sociální služby- Nízkoprahového
denního centra Racek- statistiky z provozu,
ekonomické informace o financování i meziroční
srovnání desíti let.
1.

Ještě jedno výročí nás v dohledné době čeká,
totiž plnoletost. 22. 2. 2020 oslavíme 18 let
našeho spolku!!
Děkujeme za Váš zájem a doufáme, že ve čtení této
zprávy vytrváte až do konce.

1.

Michal Raška, předseda sdružení

Rekapitulace historie

2.

► 22. 2. 2002 – zápis sdružení do rejstříku
Ministerstva vnitra ČR.
► Od r. 2002 – dobrovolnictví v NZDM Klubu Kamarád.
► Od r. 2003 sdružení pořádalo několik
sebezkušenostních kurzů pro pracovníky v pomáhajících
profesích, besedy pro veřejnost, kulturní, společenské
i sportovní akce.
► V roce 2009 realizovalo terénní program pro osoby
bez přístřeší v Kopřivnici.
► 6/2015 „Máš čas?“ zapsán ve spolkovém rejstříku
► V roce 2019 máme za sebou již 10 let fungování NDC
Racek

2.

Nízkoprahové denní centrum Racek

3.

Centrum je sociální služba pro osoby bez
přístřeší. Funguje na základě zákona 108/2006 o
sociálních službách.
Spolek „Máš čas?“, z.s. jej provozuje od roku
2010.
Nabízí: sociální poradenství a podporu při řešení
těžkých životních situací, kuchyňku zdarma, dále
pak
sprchu,
pračku,
základní
zdravotnické
ošetření a sociální šatník. 2x týdně pracovníci
realizují streetwork- vyhledávají osoby bez
přístřeší a nabízejí jim sociální pomoc.
Ve službě jsou zaměstnáni 2 sociální pracovníci
na plný úvazek a 1 externista.

3.

NDC Racek v roce 2019 (statistika)

4.

Počet dnů, ve kterých byla služba otevřena: 253
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili službu:
107
Počet kontaktů s klienty: 4439
Počet nových klientů: 35
Počet klientů, jež v daném roce odešli: 61
Počet intervencí - Individuální sociální práce
s klientem: 832
Skupinová sociální práce: 96
Využití sprchy: 941
Využití pračky: 256
Využití kuchyně: 3171
Odebrání oděvu z šatníku: 71

4.

Klienti
Srovnání roků 2010 – 2019

5.

Příznivý vývoj na trhu práce
nemá stejně příznivý vliv na
míru bezdomovectví a sociální
situaci některých jednotlivců.
Zařízení totiž vyhledávají také
lidé,
kteří
do
Kopřivnice
přijeli za prací, tuto ztratili
a s ní také ztratili možnost
hradit bydlení a ocitli se na
ulici.
S těmito
lidmi
se
snažíme pracovat na rychlém
nalezení
nového
pracovního
místa.

Výkony
Srovnání roků 2010 - 2019

6.
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V roce 2019 byl počet kontaktů přibližně o 100
větší než v minulém roce. Srovnáme-li počty za
delší období předcházejících let, lze říci, že
se rok 2019 nijak nevymykal. Výjimečné byly
roky 2010 až 2012. Tehdy byly počty kontaktů
nad 5000. Bylo to způsobeno jednak tím, že do
zařízení docházelo více klientů (srovnej graf
„klienti“), pak také zařízení bylo umístěno
blíž k centru (stará škola Náměstí). Co se
intervencí týče, ty klesly oproti loňskému
roku cca o 8. Nejvíce se zásahy pomoci do
nepříznivé sociální situace klientů dotýkaly
např.
oblasti
práce,
bydlení,
zlepšení
zdravotního stavu, řešení sociálních dávek
atp.

6.

Financování NDC Racek v roce 2019

7.

Největší podíl na financování centra (74,5%) měl
Individuální projekt EU (MSK) - Podpora služeb
sociální prevence 2. Město Kopřivnice službu
financovalo z 11,3%. KU MSK přispěl 10,6%. Město
Příbor 1,1%. V letošním roce jsme také obdrželi
dary jak od města Kopřivnice, města Štramberk,
tak také od drobných dárců. Dary tvoří 2%
financování.

7.

Finance spolku rok 2019
Ekonomické ukazatele

Stav
k
31.12.
v tis. Kč

Příjmy

c e l k e m v Kč
1 326
Tržby z prodeje služeb
z toho
klientům
3,7

8.

8.
Město Kopřivnice

Výdaje
v tom

KÚ MSK
Ostatní (vlastní zdroje,
dary, úroky)
c e l k e m v Kč
neinvestiční
provozní
výdaje
mzdové

150
1130
42
1 289
275
1051

Akce – den země

9.

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 uspořádali
pracovníci centra Racek brigádu v rámci Dne
země. V minulých letech se vždy vydávali do
lesů kolem Kopřivnice, ale od doby, kdy se
Kopřivnice zapojila do akce „Ukliďme Česko“,
je v lesích méně práce. Akce proto začala
úklidem prostranství kolem domů na ulici
Horní. Zde byly k likvidaci nachystány staré
elektronické spotřebiče, rozbité hračky,
pneumatika a zničený nábytek. Poté se
účastníci vypravili do lesa na Bílé hoře, kde
posbírali dalších cca 50 Kg biologicky
nerozložitelného odpadu. Akce se zúčastnili
4 uživatelé nízkoprahového denního centra
Racek, pracovníci i jedna dobrovolnice. Tato
již tradiční akce nejen pomáhá zlepšovat
životní prostředí, ale je to také způsob
aktivizace klientů Racka.

9.

Lidé
Počet členů k 31. 12. 2019 …… 13
Předseda spolku:
Bc. Michal Raška

10.

Místopředsedkyně spolku:
Mgr. Kamila Ondrušková

10.

Hospodářka spolku:
Bc. Zuzana Jalůvková
Našimi členy jsou lidé pracující převážně v
pomáhajících profesích. Pro město pracujeme
v komisi prevence kriminality, účastníme se
plánování rozvoje města, spolupracujeme
s Krajským úřadem MSK.
..a budoucnost?

11.

Čekají nás oslavy. Kdo by to byl na počátku řekl,
že se naše „parta“ vydrží sdružovat a spolčovat
do „dospělosti“? Je co slavit. Máme za sebou moře
skvěle strávených chvil naplněných kreativitou,
zábavou, sounáležitostí a taky pomocí dětem,
lidem v nouzi, aktivitami určenými těhotným
maminkám,
skejťákům
a
ostatním
občanům
Kopřivnice a okolí.
..a dále?
Naše kořeny jsou přece jenom z velké části
spojeny s volnočasovými aktivitami pro děti a
mládež. Příroda, čerstvý vzduch a supr program
protkaný sebezkušenostními úkoly pro malé i
trochu větší účastníky. To je, kam opět míříme.
Jmenuje se to tábor😊. Držte nám palce.
Váš spolek „Máš čas?“,z.s.

11.

