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ízkoprahové denní centrum (NDC) Racek bylo v letech 2010 a 2011 z 76%
financováno z Individuálního projektu Moravskoslezského kraje
"Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji".
KÚ MSK byl úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt byl mimo jiné zaměřen také na zvýšení dostupnosti
kvalitních sociálních služeb pro uživatele na celém území Moravskoslezského
kraje. Pro čerpaní z tohoto programu a jeho administraci byla navázána
spolupráce se Sdružením azylových domů, ČR ( S.A.D. )
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alším významným partnerem na žebříčku financování
služby je Město Kopřivnice. Celkově hradilo 15,2%
nákladů na provoz a bezplatně poskytlo prostory. Na třetí
příčce by se umístil opět Krajský úřad Moravskoslezského kraje
(4,6%), čtvrté místo patří významnému firemnímu sponzorovi RWE Gas Storage (3,3%), a další: Erich Jaeger, Charita
Kopřivnice, Firma Ing. Ivany Némethové. Primus CE věnoval
centru průmyslovou pračku. Všem velké díky..

..po dvou letech..

Zpráva o činnosti za období
2010 - 2011
Nízkoprahové denní centrum (NDC)
Racek je sociální služba pro osoby bez
přístřeší, provozovaná dle zákona 108/2006 o
sociálních službách.
Krátce z historie Obrysy vzniku byly
načrtnuty již v roce 2007. Tehdy zastupitelstvo
schválilo Strategický plán rozvoje města
Kopřivnice, kde byl zanesen také návrh "zřídit
hygienickou místnost pro bezdomovce."
V akčních plánech rozvoje sociálních
služeb v Kopřivnici pro období 2009 - 10 a
2011 - 12 jsou uvedeny konkrétní termíny a
úkoly vedoucí k realizaci NDC.
Ve sdružení "Máš čas?" vznikla v roce 2009
iniciativa, která si kladla za cíl zmapovat
situaci lidí bez přístřeší v Kopřivnici. 4
pracovníci zrealizovali v terénu 415 kontaktů
s 47 lidmi. Stali se partnery pro řešení
problému ve městě.

Centrum začalo fungovat 4. 1. 2010.
Statistická data - V roce 2010 požádalo o
pomoc 141 nových klientů. V roce 2011 pak
59. Přibližně jedna třetina lidí bez přístřeší
navštívila službu méně než 10x. Počet
uživatelů, kteří požádali o službu alespoň
jednou v daném roce byl 141 v roce 2010 a 147
v roce 2011.
Oproti roku 2010 vzrostly v 2011 počty jak
kontaktů, tak také intervencí. Kontakty se
zvýšily o více než 730, intervence o 106
výkonů. Tento nárůst není způsoben větším
počtem klientů v zařízení ale vybudovanou
důvěrou mezi pracovníky a klienty, kteří
zařízení nejen častěji navštěvují, ale také
častěji žádají o sociální poradenství.
Průměrný počet klientů za den byl 23.

Za dobu dvou let o pomoc požádalo 200
osob.
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Pracovníci uživatelům aktivně nabízí pomoc a
podporu v řešení jejich tíživé situace a to na
základě individuálně určených potřeb.

Nabízíme:  Sociální poradenství pracovníci podporují klienty v hledání práce,
pomáhají sepisovat životopisy, zakládat emailové schránky, poskytují telefon ke
kontaktování potenciálních zaměstnavatelů,
pomáhají vyhledávat práci na pracovních
portálech, motivují klienty k nezávislosti na
sociálních dávkách, informují o právech a
povinnostech žadatele o sociální dávky,
navazují klienty na systém sociální pomoci.
Součástí centra je hygienické zázemí sprcha, sociální šatník, pračka. Zařízení
umožňuje též očistu chemickými přípravky na
hubení tělních parazitů.
Poskytujeme prostředky k přípravě stravy kuchyňku se dvěma sporáky, myčkou a
vybavením, jejíž součástí je i jídelna. Uživatelé
služby mají k dispozici instantní "čínské"
polévky. Každé úterý nabízíme suroviny na
přípravu plnohodnotné polévky.
Jsou pořádány akce s klienty mimo zařízení.

Pohled sociální pracovnice Do NDC Racek
jsem nastoupila hned při jeho otevření před
dvěma lety a to na pozici sociální pracovnice.
Se skupinou osob bez přístřeší jsem nikdy před
tím nepracovala, a protože v Kopřivnici bydlím
celý život a některé klienty znám osobně, měla
jsem zpočátku obavy, jak tuto práci budu
zvládat a jak se ke mně klienti budou chovat.
Mé obavy se brzy rozplynuly. Většina klientů je
vděčná za nabídku pomoci a s námi,
pracovníky ochotně spolupracuje na svém
znovuzačlenění do společnosti. Přínos NDC a
naší práce vidím nejen v poskytování
sociálního poradenství, ale taky v nabídce
prostoru, kde si klienti mohou uvařit jídlo,
osprchovat se, vyprat si prádlo, a nebo si
jenom tak posedět v teple. Pro ně se NDC
Racek stává alespoň na chvíli dočasnou
střechou nad hlavou a místem naděje v jejich
tíživé životní situaci.

"Lidé mají potřebu vyznat se ve světě, ve
kterém se zcela bez vlastního přičinění ocitli.
Není-li tato jejich potřeba přijatelně
uspokojena, vznikají těžkosti s přizpůsobením
se prostředí, se zvládnutím měnících se
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situací ".
Pracovníci NDC Racek klientům pomáhají
vyznat se ve světě mnoha systémů, které je
člověk nucen požádat o pomoc pokud je
extrémně sociálně vyloučený. Je to například
systém sociální podpory, zaměstnanosti,
důchodového zabezpečení, bytové politiky,
péče o zdraví, prevence nákazy infekčních
onemocnění a pod.
Tuto práci vidíme
jako velmi potřebnou
i do budoucna nejen
pro to, že opět
nastává doba mnoha
změn.

Poslání: Usilujeme o sociální začlenění a
pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v
Kopřivnici.
Další charakteristika cílové skupiny
Osoby bez domova, dokladů, financí, v
nouzi a zároveň starší 18 let.
Cíle Zdravotní a sociální rizika spojena s
životem na ulici jsou minimalizována.
Uživatelé služby aktivně řeší svou situaci.
 U ž i v a t e lé z í s k á v a jí e k o n o m i c k o u
nezávislost. Situace osob bez přístřeší v
Kopřivnici je mapována.

Zařízení je nízkoprahové - snažíme se o
minimalizaci bariér, které by bránily
potenciálním uživatelům službu vyhledat.
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