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Výroční zpráva  
„Máš čas?“, z.s. 

Rok 2020 



1.  

Vážení přátelé,  
 
rok je opět za námi a je tady další výroční 
zpráva spolku „Máš čas?“,z.s. Dočtete se v ní 
informace o provozu sociální služby 
Nízkoprahového denního centra Racek- statistiky 
z provozu, ekonomické informace o financování i 
meziroční srovnání.  
 
Zmíníme se také o letním dětském táboře, který 
jsme v tomto roce pořádali. 
 
Děkujeme za Váš zájem.  
 

Michal Raška, předseda sdružení 
 
 

 

2.  
 

Rekapitulace historie 
 
► 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 2020 máme za sebou již 11 let fungování NDC 
Racek. 
► 8/2020 Letní dětský tábor „Avatar“. 
 

3.  

 
Nízkoprahové denní centrum Racek  
 
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, 1 pracovník na 0,6 úvazku (od 
září) a 1 externista.   



4.  

  
NDC Racek v roce 2020 (statistika) 
 
Počet dnů, ve kterých byla služba otevřena: 251 
Počet lidí, kteří alespoň jednou využili službu: 
108 
Počet kontaktů s klienty: 4110 
Počet nových klientů: 41 
Počet klientů, jež v daném roce odešli: 21 
Počet intervencí - Individuální sociální práce 
s klientem: 695 
Skupinová sociální práce: 104 
Využití sprchy: 416 
Využití pračky: 219 
Využití kuchyně: 3038 
Odebrání oděvu z šatníku: 154 

5.  

 
 
 
Co se týče situace na trhu 
práce, ta byla zcela odlišná 
z důvodu celosvětové pandemie. 
Od poloviny března byly 
všechny továrny v okolí 
uzavřeny, byl omezen pohyb 
lidí, platil nouzový stav. 
Zahraniční dělníci, kteří byli 
fabrikami před pandemickou 
krizí žádáni, byli ze dne na 
den propuštěni, někteří se 
nemohli, nebo nechtěli vrátit 
do své domovské země jednak 
z důvodu financí, ale také 
z důvodu uzavření hranic a 
tito končili v našem zařízení. 
Po rozvolnění opatření 
pomáhali pracovníci těmto 
klientům nalézt práci ve 
fabrikách po celé ČR. 

 
Klienti 

Srovnání roků 2010 – 2020 
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6.  

 
 
 

Výkony 
Srovnání roků 2010 - 2020  
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Mezi lety 2019 a 2020 se počet kontaktů 
snížil o více než 300. Omezování kapacity 
zařízení a nutnost nosit roušku 
v uzavřených prostorách, desinfikování 
rukou a dodržování odstupu bylo pro některé 
osoby značnými bariérami, které jim bránily 
službu vyhledat. Dalším faktorem, mohl být 
částečný personální výpadek, viz. níže. 
Porovnáme-li počty kontaktů za období, od 
kdy služba NDC Racek sídlí na „nové adrese 
na ulici Horní“ zjistíme, že si jsou velmi 
podobná. Ve třech předcházejících letech 
(2010-2012) byly počty kontaktů výrazně 
vyšší. To bylo způsobeno tím, že sociální 
práce s osobami bez přístřeší v Kopřivnici 
začínala a lidí na ulici bylo více.  



7.  

 

   

 
 
Financování NDC Racek v roce 2020 
 
Největší podíl na financování centra (86%) má 
MPSV z kapitoly 313. Kopřivnice službu 
financovalo z 11% (stejně jako loni) a 
zařízení také obdrželo od MPSV přes 40 tis na 
vyplacení odměn za služby přímé péče 
poskytované klientům v průběhu první vlny 
Koronaviru. Z personálních důvodů dočasně 
klesly výdaje za osobní náklady, a proto bylo 
vráceno na účet města Kopřivnice přes sto 
tisíc korun.  
 
                         
                      

8.  

  
Finance spolku rok 2020 
 

Ekonomické ukazatele 
Stav k 
31.12. 
v tis. Kč 

Příjmy  c e l k e m  v Kč 1 385 

 z toho 
Tržby z prodeje služeb 
klientům 6,7 

 
Město Kopřivnice 146 

  MPSV, KÚ MSK 1140 

 
Ostatní (vlastní zdroje, 
dary, úroky, tábor) 91 

Výdaje  c e l k e m  v Kč 1 344 

v tom 
neinvestiční 
výdaje 

provozní 345 

    mzdové 999  

9.  

 
Akce – den země 
 
Den země 
Ve středu 27. května 2020 uspořádali 
pracovníci centra Racek a Armády spásy 
brigádu v rámci Dne země. Do úklidu se 
zapojilo 6 uživatelů nízkoprahového denního 
centra Racek a pracovníci. V lese na Bílé 
hoře posbírali a z něj vynesli cca 100 kg 
biologicky nerozložitelného odpadu.  
Akci financoval spolek „Máš čas?“ a to 
z peněz, které získává z rozpočtu MPSV i od 
města Kopřivnice. Bylo to již 12. čištění 
lesa v rámci Dne země. V průběhu 11 let, 
kdy Racek tyto akce pořádá, se zúčastnilo 
přes 110 lidí a dohromady bylo posbíráno a 
vyneseno z lesa kolem 1,1 tuny odpadu. 
Tradiční jarní úklid je jedním ze způsobů 
jak se sociální služba Racek snaží 
aktivizovat své klienty a zároveň udělat 
něco užitečného pro životní prostředí v 
okolí Kopřivnice.  
 

 



10.  

Lidé 
 

Počet členů k 31. 12. 2020 …… 13 
 

Předseda spolku: 
Bc. Michal Raška 

 
Místopředsedkyně spolku: 
Mgr. Kamila Ondrušková 

 
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.  

11.  

 

 
 
Tábor  
 

V roce 2020 jsme uspořádali tábor. Místo: 
Klokočůvek u Maria skály. Termín: 15. – 22. 8. 
2020. Téma Avatar. Téměř 4 desítky dětí a 15 
dospělých strávilo překrásný týden v malebné 
přírodě u řeky Odry. Celotáborová hra byla 
inspirována 4 živly: Vodu reprezentovala mistryně 
vody, oheň – mistr ohně, dále jsme měli tu čest 
pobýt s mistryní země a mistrem vzduchu. A 
vlastně chybí zmínka o pátém elementu – energii, 
lásce. Pátým elementem jsme nazvali pátý oddíl, 
který tvořili malincí účastníci tábora.  
Slunce svítilo krásně, propršel pouze jeden den. 
Zábavy bylo moře, jídlo z polní kuchyně bylo 
excelentní a nákaza covidu se nám vyhnula. Znáte 
lepší způsob trávení prázdnin? 

12.

 
..a budoucnost? 
 

V únoru letošního roku jsme uspořádali 
setkání s představiteli města Kopřivnice a 
spřízněnými dušemi, abychom si připomenuli 
10 let od otevření centra Racek a 18 let od 
založení našeho spolku.  
A když se podíváme do budoucna, čeká nás 
další oslava. Za rok bude mít spolek „Máš 
čas?“ 20 let od jeho založení.  
Budeme rekapitulovat, budeme přemýšlet, 
jakou roli v našem životě hraje členství ve 
spolku, čím nás členství obohacuje, co nám 
bere a co nám dává.. 
Každopádně spolek je příležitost. Setkat 
se, provést nějakou aktivitu směrem 
k veřejnosti, být partnerem v řešení 

problémů města. Prostě samá pozitiva� 
 

 
Váš spolek „Máš čas?“,z.s. 

 

 
 


