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Úvodní slovo ředitele

Organizace Darmoděj o.s. se aktivně zapojila do aktivit www.zvitezitmuzekazdy.CZ
Jako každoročně se klienti utkali ve fotbale a někteří ze služeb Darmoděj o.s. byli v Mexiku,
Francii a další vyráží do Polska.
Tak jak jsem již na úvod předepsal, prioritou NNO Darmoděj o.s. je hlavně klient nebo také
uživatel služeb, ale je to v první řadě „člověk“. Člověk se svými radostmi i starostmi, které
třeba na nějaký okamžik, nebo moment v lidském životě není schopen řešit sám a potřebuje
pomoc odborníků.
V roce 2012 se podařilo rozšířit služby organizace o 17 pracovních míst a to zejména
díky veřejným zakázkám na poskytování sociálních služeb v nejodlehlejších částech regionu
Jesenicka. Zaměstnanost a pracovník je neméně důležitá priorita Darmoděj o.s. . Pracovníci
organizace významně rozšířili své znalosti ve velkém počtu vzdělávacích aktivit a to zejména
pro vysoký výskyt sociálních patologií, kterých má Jesenicko poměrně dost (např. dluhy,
gamblerství, závislosti, sociální vyloučení a mnoho dalších).
Bez významné pomoci firmy Campa-net Jeseník, by se nepodařilo NNO udržet
v chodu. Tato firma zapůjčila na pár měsíců významnou, několika set tisícovou půjčku. Tímto
vedení společnosti nesmírně děkujeme.
Tak jako každoročně, i letos se dočtete o stále větším nárůstu výkonů jednotlivých
sociálních služeb. Stejně jak se situace zhoršuje v poměru probíhající krize, tak dopadá i na
obyvatele Jesenicka. Vyhlídky do dalších let jistě nejsou růžové, ale pevně věřím, že
vzdělaností našich zaměstnanců a jejich přístupem k lidem, kterým pomáháme dnes a denně,
se situace v oblasti prevence zlepší i zde na Jesenicku.
Tímto velice děkuji kvalitnímu týmu lidí a přeji klientům služeb Darmoděj o.s. mnoho životní
energie a síly .

Josef Vondrka
ředitel a statutární zástupce organizace Darmoděj o.s.
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Vývoj programu v roce 2012

Kontaktní centrum Darmoděj
28.října 885/14
790 01 Jeseník
Tel.: 775 039 589
E-mail: k-centrum@darmodej.cz

Poslání K-centra
K-centrum Darmoděj poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby, vedoucí
ke snižování důsledků rizikového chování u uživatelů drog, prostřednictvím sociálně –
terapeutických a preventivních činností.

Cílová skupina K-centra
Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, ohrožené závislostí na nealkoholových návykových
látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři.
Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci.
Služba není určena příležitostným uživatelům marihuany.

Cíle K-centra
Cílem služeb, které zařízení poskytuje, je:
•

zlepšit kvalitu života klientů

•

redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů
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•

posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog

•

psychicky a sociálně stabilizovat klienta

•

navázat kontakt s co největším počtem uživatelů drog

•

vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem

•

postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život

•

poskytovat reference na další navazující péči

•

zvyšování informovanosti klientů i široké veřejnosti

Podle zákona č. 108/2006 Sb.O sociálních službách kontaktní centra poskytují tyto základní
činnosti:
a) sociálně terapeutické činnosti
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Program v roce 2012
V průběhu roku 2012 jsme dále strukturovali aktivity pro klienty K-centra Darmoděj. Byly
vyčleněny hodiny v provozní době zařízení - poradenství pro blízké příbuzné klientů a dále
pro ženy, dívky a matky s dětmi.
Ve spolupráci s klienty K-centra Darmoděj jsme organizovali volnočasové aktivity- např.,
filmové středy apod.
Klientům bylo ve zmíněném období poskytováno celé spektrum služeb, které K-centrum již
standardně poskytuje.
•

Služby Harm reduction

•

Hygienický servis

•

Potravinový servis

•

Případová individuální a sociální práce

•

Krizová intervence

•

Kontaktní práce

•

Umožnění výkonu OPP klientům zařízení

•

Asistenční služba při jednání s úřady a jinými zařízeními
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•

Základní zdravotní ošetření

•

Testování – HIV, hep B, C

Statistické výstupy
Cílovou skupinou uživatelů OPL na Jesenicku jsou v převážné míře nitrožilní uživatelé
pervitinu, ale i uživatelé, kteří aplikují drogu jiných způsobem. Monitorujeme několik případů
inhalačních uživatelů těkavých látek. Tato cílová skupina je dle našich zjištění mnohem
početnější. Zůstává však spíše v anonymitě. Průměrný věk klientů K-centra Darmoděj se
mírně zvyšuje.
Taktéž ve sledovaném období – roce 2012 docházelo k nárůstu kombinovaného zneužívání
nealkoholových drog, především pervitinu s gamblerstvím.

Počet klientů – uživatelů nealkoholových drog (počet
jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň
jednou služeb programu)
– z toho mužů
– z toho injekčních uživatelů drog
– z toho se základní drogou heroin
– z toho se základní drogou pervitin
– z toho se základní drogou kokain/crack
– z toho se základní drogou kanabinoidy
– z toho se základní drogou extáze
– z toho se základní drogou těkavé látky
– z toho se základní látkou Subutex nelegálně
– z toho se základní látkou Subutex legálně
– z toho se základní látkou metadon nelegálně
– z toho se základní látkou metadon legálně
Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog2)
Počet klientů – uživatelů alkoholu
Počet klientů – neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou
služeb programu3)

20111)

20121)

221

216

119
137
0
118
0
11
0
8
0
0
0
0
28,3
0

117
137
0
118
0
11
0
8
0
0
0
0
28,6
0

29

27

Výkonnost Kontaktního centra Darmoděj ve sledovaném období, tedy v roce 2012 je
srovnatelná s výkonností K-centra Darmoděj v roce 2011. Došlo k mírnému nárůstu u
výměnného programu. Ostatní výkony, které jsou uvedené v části „ výkaznictví“ zůstávají ve
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srovnatelné výši k roku 2011. Tato skutečnost je důsledkem systematické práce
multidisciplinárního týmu pracovníků K-centra Darmoděj.

Počet osob,
Služba

Počet výkonů1)

které danou službu

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

využily
2011

2012

2011

2012

221

216

2985

3017

42

38

42

38

Počet kontaktů

141

149

860

911

Počet výměn3)

×××

×××

24720

25118

Hygienický servis

34

41

312

328

Počet využití sprchy, pračky

Potravinový servis

99

71

2086

1781

Počet

Zdravotní ošetření

40

46

105

122

Počet ošetření

Individuální poradenství

102

119

581/15

607/15

Skupinové poradenství

0

0

0

0

Počet skupin/délka trvání jedné

Krizová intervence

34

42

66

71

Počet intervencí

Reference do K-center

0

0

0

0

Počet referencí

Reference do léčby

9

11

9

11

Počet referencí

Reference do programů substituce

0

0

0

0

Počet referencí

Asistenční služby

13

18

13

18

Počet intervencí

Testy HIV
Testy HCV
Testy HBV

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů

Kontakt s uživateli nealkoholových drog
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly

Počet kontaktů2)

Počet

Počet sezení/délka trvání jednoho

Personální zajištění
Tým K-centra je multidisciplinární. Pracuje ve složení - vedoucí zařízení, sociální pracovník a
pracovník v sociálních službách, pod pravidelnou měsíční supervizí v rozsahu 3 hodin.
Zaměstnanci se vzdělávali podle sestavených vzdělávacích plánů, které jsou 2x do roka
revidovány a jsou sestavovány tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby jednotlivých
pracovníků a služby, kterou poskytují.
K-centrum splňuje standardy kvality sociálních služeb a je držitelem Certifikace odborné
způsobilosti (RVKPP).
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Doléčovací centrum Restart
Tyršova 242
790 01 Jeseník
Tel.: 774 742 449
E-mail: restart.restart@darmodej.cz

Poslání
DC Restart primárně provází osoby, které absolvovaly léčbu své závislosti na návykových
látkách, na posledních úsecích cesty od závislosti k nezávislosti – autonomii. Svým sociálněpsychoterapeutickým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní kompetence a
sebeuvědomění, které je založeno na reálných schopnostech a úspěších. DC Restart chce být
lidem navracejícím se z léčby oporou při opětovném a úspěšném zařazení se do života. Cílová
skupina DC Restart poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách, které jsou
starší osmnácti let a absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly
ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. DC Restart je primárně
určen klientům s absolvovanou léčbou se závislostí na návykových látkách, dále klientům s
prokázanou minimální tříměsíční abstinencí, kteří jsou rozhodnuti změnit dosavadní způsob
života, jsou pro změnu připraveni a chtějí se na ni sami aktivně podílet, jsou ochotni
dodržovat dohodnutá pravidla. DC Restart je určen pro klienty, kteří absolvovali některý z
těchto typů léčby drogové závislosti:
• ambulantní (např. denní stacionář)
• střednědobou (např. PL)
• dlouhodobou (TK)
nebo bez absolvované léčby. V takovém případě je však podmínkou potvrzená minimálně
tříměsíční abstinence bezprostředně před vstupem do služby. Do ambulantního programu a
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na pobytovou službu mohou být zařazeni klienti - muži, ženy, kteří již dosáhli plnoletosti (tzn.
starší 18 let).

Cíle DC Restart
Zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného
života většinové společnosti. Podpora udržení změn životního stylu, chování, které klient
uskutečnil v předcházející léčbě pomoc a podpora při osvojování dovedností a znalostí pro
každodenní život podpora při řešení vztahových a rodinných problémů klientů podpora při
řešení otázek spojených s bydlením a pracovním uplatněním klientů podpora při začleňování
klientů do většinové společnosti podpora rozvoje samostatnosti klienta.

Program v roce 2012
Na konci roku 2012 se Doléčovací centrum Restart přestěhovalo do nových prostor na ulici
Nábřežní, kde je nejen zázemí Doléčovacího centra, ale i dva nové byty pro pobytovou
službu.
Program po celý rok 2012 byl na DC Restart poskytován standardním způsobem v souladu s
certifikovanými postupy. Organizace nadále spolupracuje s potravinovou bankou.
Klienti DC byli i v tomto roce podpořeni potravinami. V rámci volnočasového a sportovního
vyžití klientů, které zároveň působí jako prevence, se někteří klienti DC zúčastnili fotbalového
kvalifikačního utkání Homeless World Cup. Sportovní tým byl složen z klientů NZDN 4. Lístek
a DC Restart. Jeden z našich klientů byl vybrán a postoupil společně s ostatními úspěšnými
hráči do finále, které se konalo v Mexiku. Pohár z nohejbalového turnaje se našim klientům
podařilo vyhrát na hřišti Fénixu hned dvakrát.
Společně s klienty jsme navštívili výstavy, zúčastnili jsme se křtu knihy našeho klienta.
V rámci uplatnění klientů na trhu práce bylo pokračováno v evropských projektech s názvem
„Pracovní centrum Posádka“. V červenci byl zahájen nový evropský projekt – „Pomoc
sociálně vyloučeným osobám“. Aktivity projektu - motivační pohovory a motivačně
vzdělávací kurz - probíhaly i nadále v prostorách DC.
Vzhledem k tomu, že se nám naplnila kapacita všech stávajících bytů, pronajali jsme pro naše
klienty nový byt na ulici Boženy Němcové.
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Statistické výstupy
Počet uživatelů - 37
Počet klientů, kteří úspěšně ukončili program - 10
Počet výkonů – 2 858
Sociálně terapeutická činnost – 1 156
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – 624

Personální zajištění
I v roce 2012 došlo ke změnám v personálním obsazení DC Restart. Tým DC Restart byl
složen z vedoucí Doléčovacího centra, ze dvou pracovnic v sociálních službách a byl posílen o
dvě administrativní pracovnice. V polovině roku došlo k ukončení pracovního poměru
pracovnice v sociálních službách, přeřazení další sociální pracovnice na jinou pracovní pozici
a přijetí dvou pracovnic v sociálních službách na zkrácený úvazek. Pravidelně docházelo k
hodnocení úspěšnosti programu. Na měsíčních supervizích pracovního týmu byly
vyhodnocovány výsledky efektivity poskytovaných služeb, řešeny postupy a nejasnosti v
poskytování služeb, případové práce s klienty i pracovní vztahy uvnitř pracovního týmu.
Pravidelně se konaly porady týmu a porady vedoucích pracovníků.
DC Restart splňuje standardy kvality sociálních služeb a je držitelem Certifikace odborné
způsobilosti (RVKPP). Je zahrnut v komunitním plánování města Jeseníku a v krajském
strategickém protidrogovém plánu Olomouckého kraje. Na konci roku 2012 proběhla
zkušební certifikace, po které došlo ke změně v nastavení služeb a změně personálního
obsazení.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek
Dukelská 1047
Tel.: 774 416 504
790 01 Jeseník
E-mail: 4.listek@darmodej.cz
Detašované pracoviště
Kobylá nad Vidnavkou 53
790 65

Tel.: 608 734 663
E-mail: zvonickova@darmodej.cz

Poslání
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, tkví v poskytování bezpečného
prostředí dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, k rozvoji
jejich kreativity a osobnosti. Dále chceme pomáhat našim klientům v těžkých životních
situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a být nápomocni lidem žijících
rizikovým způsobem života při řešení jejich nesnází.

Cílová skupina
• Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími
jevy
• Etnické menšiny
• Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
• Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
• Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
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Klienti jsou rozděleni do těchto věkových skupin
•

Klubík: od 6 do 15 let

•

Klub: od 15 do 26 let

Cíle
Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek je klientům zabezpečit:
•

Podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. šikana, problémy klienta se
vzděláním, nezaměstnanost, střety se zákonem …)

•

Předcházení a snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu a rizikového chování

•

Lepší orientaci v jejich sociálním prostředí

•

Zlepšování kvality jejich života

•

Zlepšení sociálních schopností a dovedností

•

Podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti

•

Podporu při zvládání obtížných životních situací, které jsou řešeny komplexně

Program v roce 2012
Rozšíření otevírací doby leden 2012
Od ledna roku 2012 došlo k rozšíření otevírací doby. Nově je zařízení otevřeno i o víkendech.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

19:00
18:00
19:00
19:00
19:00
18:00
18:00

Víkendový provoz je financován prostřednictvím zakázky „Zajištění služeb prevence“ projektu
„Sociální integrace na Jesenicku“ CZ.1.04/3.2.00/55.00006
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Zahájení poskytování sociální služby terénní formou - únor 2012
V únoru bylo zahájeno poskytování sociální služby terénní formou v mikroregionu Jesenicko.
Cílem terénního programu je aktivní vyhledávání a pomoc potenciálním klientům služby v
jejich přirozeném prostředí a zmapování výskytu ohrožených skupin a dětí.
Jeseník
(okolí Penny Marketu, Smetanovy sady,
náměstí Hrdinů, náměstí Svobody a herny)

Česká Ves (okolí ZŠ Česká Ves, hřiště, parčík
u kostela a hospody s VHP)

Lipová (Lipová-lázně vlak. nádr., Horní Lipová,
vlak. nádr., učiliště)

Ostružná (sportovní střediska, parčíky)

Bělá pod Pradědem (okolí ZŠ, zastávky)
Terénní program byl financován prostřednictvím zakázky „Zajištění služeb prevence“ projektu „Sociální
integrace na Jesenicku“ CZ.1.04/3.2.00/55.00006

Otevření detašovaného pracoviště v Kobylé nad Vidnavkou - červenec 2012

Provoz detašovaného pracoviště je financován v rámci projektu „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska
a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit CZ.1.04/3.2.00/55.0008
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Fakultativní služby prevence 2012
Během roku 2012 bylo uskutečněno 17 besed na témata:
NZDM Jeseník
leden až červen
Drogy a rizika spojená s jejich užíváním
Rasismus a extremismus
Legální drogy
Sexuální výchova
Volba povolání
Šikana a kyberšikana
Příroda a ekologie

červenec až prosinec
Alkohol a mladiství
Poruchy příjmů potravy
Koníčky a zdravé trávení volného času
Volba povolání
Drogy a rizika spojená s jejich užíváním
Sexuální výchova
Facebook – jeho klady a rizika

Fakultativní služby prevence byli financovány prostřednictvím zakázky „Zajištění služeb
prevence“ projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ CZ.1.04/3.2.00/55.00006

NZDM Kobylá nad Vidnavkou
červenec až prosinec
Beseda o kyberšikaně
Hygiena a hygienické návyky
Sexuální výchova

Sportovní, kulturní a společenské akce 2012
Během roku 2012 proběhly tyto akce:
NZDM Jeseník
leden až červen
Turnaj ve fotbálku
Bruslení a nocování ve 4.lístku
Florbal Open Air
Grilování
Výlet do Faunaparku
Batikování
Zábavný večer spojený s přespáním na
4.lístku
Májkování

červenec až prosinec
Víkend na koupališti
Homeless World Cup
Výlet do Faunaparku
Tvorba z Fima
Čarodějnické procesy
(projekt Aktivity)
Turnaj NZDM
(projekt Aktivity)
Krytý bazén
(projekt Aktivity)
Kino - 4 x

(projekt Aktivity)

Projekt „Aktivity“ je hrazen prostřednictvím příspěvkového programu „Podpora aktivit zaměřených na
sociální začleňování pro rok 2012“ Olomouckého kraje.
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NZDM Kobylá nad Vidnavkou
červenec až prosinec
Stavění ohniště
Nocování v klubu
Karavana snů
Turnaj NZDM
Výroba adventních věnců

Statistické výstupy
Statistické výstupy NZDM
Počet nových klientů Klubík ( 6 - 15 let)
11
Počet nových uživatelů Klub ( 15 - 26 let )
11
Počet nových uživatelů
22
Počet kontaktů za rok 2012 Klubík ( 6 - 15 )
1150
Počet kontaktů za rok 2012 Klub ( 15 – 26 ) 3415
Počet kontaktů celkem
4565

Statistické výstupy NZDM – detašované pracoviště (červenec až prosinec 2012)
Počet nových klientů Klubík ( 6 - 15 let)
Počet nových uživatelů Klub ( 15 - 26 let )
Počet nových uživatelů
Počet kontaktů za rok 2012 Klubík ( 6 – 15 )
Počet kontaktů za rok 2012 Klub ( 15 - 26 )
Počet kontaktů celkem

19
15
34
392
572
964

Personální zajištění
Personální zajištění NZDM (včetně terénního programu a detašovaného pracoviště)
Pracovní zařazení
Pracovník v soc. službách
Pracovník v soc. službách
Sociální pracovník
Sociální pracovník
Pracovník v soc. službách
Pracovník v soc. službách
Pracovník v soc. službách

Velikost úvazku
1
1
0,2
1
0,5
1
1
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Pracovní tým se skládá ze sedmi pracovníků. Vedoucího pracovníka, pěti pracovníků v
sociálních službách

a dvou sociálních pracovnic. Zaměstnanci se vzdělávali podle

sestavených vzdělávacích plánů, které jsou 2x do roka revidovány a jsou sestavovány tak, aby
co nejlépe reflektovaly potřeby jednotlivých pracovníků a služeb, které poskytují. Vzdělávání
probíhá jak u externích školících centrech akreditovaných MPSV, exkurzemi v podobných
zařízeních, tak v organizaci formou vnitřních konferencí a intervizí. Několikrát měsíčně
probíhala porada týmu, kde se řešili interní záležitosti, plánovali akce, probírali se kazuistiky
uživatelů. Supervize probíhala pravidelně v rozsahu 3 hodin měsíčně. Supervizi zajišťuje
externí pracovnice na DPP.
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Terénní program Babylon
Fučíkova 128
790 01 Jeseník
Tel.: 775 039 589
E-mail: teren.teren@darmodej.cz

Poslání
Posláním Terénního programu Babylon je aktivní vyhledávání a kontaktování cílové skupiny
v jejich přirozeném prostředí. Napomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci,
usilovat o jejich sociální začlenění a změnu dosavadního způsobu života.

Cílová skupina
Cílová skupina je bez omezení věku
-

Etnické menšiny

-

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

-

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

-

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

-

Rodiny s dětmi

Většinový podíl cílové skupiny tvoří injekční uživatelé drog, jsou to převážně muži, se
základní drogou pervitin. Průměrný věk těchto klientů se pohybuje okolo 29 let. Díky
pravidelným výjezdům do mikroregionů Javornicko, Žulovsko, Zlatohorsko, se podařilo našim
terénním pracovníkům proniknout na skrytou drogovou scénu, vyhledat a navazovat
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kontakty s cílovou skupinou. Celkem úspěšně se začala rozvíjet v těchto navštěvovaných
mikroregionech spolupráce s drogovými klienty, co v počátcích nebylo nijak lehké.

Cíle
Sociální služba Terénní program Babylon je poskytována na celém území Jesenického
regionu, terénní pracovníci působí přímo ve městě Jeseníku, dále na kontaktních místech v
Javorníku, Vápenné, Kobylé nad Vidnávkou a Uhelné. Také jsou realizovány pravidelné
výjezdy terénních pracovníků do Zlatých hor, Mikulovic, Písečné, České Vsi, Lipové lázní,
Žulové, Ostružné a Ramzové.
Podstatou práce a cílem terénního programu je:
zlepšit kvalitu života klientů
aktivně vyhledávat a oslovovat klienty v jejich přirozeném prostředí
vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem
redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů
posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog
psychicky a sociálně stabilizovat klienta
chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog
udržení či rozvoj sociálních kompetencí a tím přispět k integraci do společnosti a
začlenění se na otevřený trh práce
napomáhání klientovi k získání sociálních kompetencí a následně vhodného
zaměstnání

legálního

charakteru,

tím

přispívat

k integraci

dlouhodobě

nezaměstnaných osob na trh práce
zabránit prohlubování sociálního vyloučení klienta
navazovat spolupráci s dalšími subjekty v oblasti zaměstnanosti

V realizovaných projektech jde zejména o:
podporu při zvládání obtížných životních událostí
snižování sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního
stylu a rizikového chování
podporu volnočasových, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit
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podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení
do dění místní komunity
posilování hodnoty vzdělání
minimalizace rizik sociálně patologických jevů

Program v roce 2012
Terénní program byl v roce 2012 finančně podpořen Olomouckým krajem, městem Jeseník,
programem Švýcarsko-české spolupráce a ESF.
Z počátku byl terénní program zaměřen pouze na cílovou skupinu osob ohrožených závislostí
na návykových látkách a na uživatele návykových látek. V následujícím roce došlo k rozšíření
o novou cílovou skupinu, kterou byli lidé bez přístřeší ( muži, ženy, případně rodiče s dětmi),
a osoby, kterým hrozí ztráta bydlení.
V roce 2011 se TP Babylon díky finančním prostředkům z programu Švýcarsko-české
spolupráce zaměřil také na osoby zadlužené, kterým poskytoval bezplatné dluhové
poradenství.
V roce 2012 došlo díky projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ k dalšímu rozšíření cílové
skupiny a to o gamblery a osoby dlouhodobě závislé na alkoholu, a dalším projektem
„Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit“, došlo k rozšíření cílové skupiny o osoby sociálně vyloučené a
osoby ohrožené sociálním vyloučením, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
K úspěšné realizaci uvedených projektů bylo zapotřebí rozšířit tým terénních pracovníků o
několik odborníků.
Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2012 terénní program Babylon na sociální scéně
okresu Jeseník expandoval a je schopen nabídnout své odborné sociální služby i v jiných,
neméně tíživých oblastech lidského bytí a mnoha lidem pomoci zlepšit jejich stávající sociální
status.
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Statistické výstupy
Práce na otevřené drogové scéně je mimořádně náročná. Počet klientů, které se během
terénní práce podařilo nakontaktovat, stoupl oproti loňskému roku o 12% , což svědčí mimo
jiné o tom, že se terénním pracovníkům daří navázat kontakt se skrytou populaci uživatelů
návykových látek a získávat jejich důvěru, což je práce nelehká a vyžaduje odbornost a
profesionalitu našich pracovníků.
Zvýšený počet spolupracujících klientů s drogovou závislostí svědčí o jejich ochotě
spolupracovat a postupně přijímat základní zásady harm reduction. S tím je spojená
minimalizace jejich zdravotních a sociálních rizik, což znamená, že klienty učíme zásadám
bezpečnější aplikace drogy (perorální, inhalační, rektální), dále šíříme osvětu mezi klienty o
zásadách bezpečného sexu, informujeme je o venerologických chorobách (distribuujeme
kondomy, letáčky s informacemi, zdarma jsou pro klientky k dispozici těhotenské testy).
Klientům nabízíme možnosti řešení své závislosti pomocí léčby.
Nedílnou součástí naší práce je potravinová pomoc a také pomoc s ošacením, obzvláště
v chladných a mrazivých dnech a to převážně lidem v hmotné nouzi a lidem bez přístřeší.
Výkony programu zaměřeného na drogovou scénu, ve srovnání s předchozím rokem 2011,
vzrostly v počtu nalezených stříkaček na veřejných prostranství. Oproti roku minulému, kdy
bylo nalezeno pouze 10 ks pohozených použitých stříkaček, letos se tyto nálezy vyšplhaly na
počet 63 ks.
Ve výměnném programu došlo k mírnému navýšení výkonnosti oproti roku 2011. Zvýšila se
cílená individuální práce s jednotlivými klienty. V roce 2011 se jeden klient kontaktovat v
průměru cca 5 krát do roka, v roce 2012 připadne na jednoho klienta již 11 kontaktů.
Tato uvedená čísla hovoří o tom, že terénnímu programu Babylon se v roce 2012 podařilo
výrazně přispět k ochraně veřejného zdraví před infekčními chorobami.
K 30.04.2012 jsme úspěšně ukončili realizaci projektu Švýcarsko-české spolupráce.
Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“, jehož realizace začala 2.1.2012, a který je
zaměřen na osoby s návykovým jednáním, s dlouhodobou závislí na návykových látkách a
návykovém jednání, sklízí své ovoce. V tomto projektu máme již 7 podpořených osob, se
kterými průběžně pracujeme.
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K tomu, abychom mohli s klienty pracovat na celém Jesenickém okrese, máme k dispozici
vybavenou pojízdnou sociální ambulanci, sloužící jako zázemí jak pro pracovníky, tak pro
klienty, máme k dispozici přesný rozpis obslužnosti, ze kterého je zřejmé, kde a kdy se naši
terénní pracovníci budou v dané lokalitě nacházet a budou klientům k dispozici.
Projekt „Společné aktivity obcí Mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze
sociálně vyloučených romských lokalit“ začal realizovat od 01.06.2012. V prvním měsíci šlo
o přípravné práce, zařizování kontaktních míst apod. S klienty se začalo pracovat od července
a do konce prosince 2012 se jedná celkem již o 110 podpořených osob, se kterými se pracuje
jak na sociálním, tak na pracovním poradenství. Z tohoto čísla je patrný velký zájem ze strany
klientů o poskytované služby terénního programu.
Erudovaný tým pracovníků terénního programu zde poskytuje klientům nejen odborné
informace, ale

také asistenci, pomáhá při hledání bydlení, oslovuje potenciální

zaměstnavatele klientů, vyhledává skrytou populaci uživatelů návykových látek apod.
Celkový počet klientů, se kterými se v roce 2012 pracovalo, byl 55, celkový počet přijatých
použitých stříkaček byl 5623 ks., počet vydaných injekčních setů 4956 ks.

Personální zajištění
V roce 2012 došlo v terénním programu k personálním změnám, mezi jinými v září ke změně
vedoucí TP. Tým se postupně stabilizoval, což se odrazilo i ve výborných výsledcích terénní
práce.
Certifikát odborné způsobilosti byl TP udělen Radou vlády pro koordinaci protidrogové
politiky v r. 2010 s platností do července r. 2013.

I nadále, jako v letech minulých, jsme spolupracovali s ostatními sociálními organizacemi,
navazovali spolupráci s novými. Byly to např. Azylový dům Boétheia Jeseník, PL Bílá Voda,
komunita Fides Bílá Voda, spolupráce s městskými úřady na celém okrese Jeseník, aj.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
17. listopadu 459
790 70 Javorník

Tel.: 776 752 874
E-mail: sas@darmodej.cz

Vápenná 118
790 64 Vápenná

Tel.: 608 760 169
E-mail: sas@darmodej.cz

Poslání
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat individuálně
přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci,
rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, popřípadě
rodinám, kde je ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodobé krizové sociální situace, kterou
rodiče nedokáží řešit. Služby mají terénní i ambulantní formu poskytování. Uplatňují základní
metody individuální, skupinové, komunitní sociální práce.

Cíle
Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny.
Optimálním cílovým stavem je zlepšit životní úroveň rodiny a zvýšení sociálních dovedností
jejich jednotlivých členů. Cílovým stavem je rodina, která je schopna samostatně zvládat
problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající
prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
Dílčími cíli jsou:
Umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začlenění v přirozeném prostředí, podpora
zdravého fungování rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí, zvýšení
samostatnosti rodiny, podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů, zvýšení životních
šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických
schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný,
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duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. Zajistit komplexní podporu a asistenci rodinám,
které čerpají uvedenou službu, zlepšit úspěšnost vzdělávací kariéry dětí s cílem lepšího
uplatnění na trhu práce, předcházet sociálním patologiím pramenícím z defektního trávení
volného času, posílit kompetence rodičů při výchově dětí.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které jsou sociálně vyloučení nebo ohrožené sociálním
vyloučením. Jedná se zejména o nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně
patologickými jevy, které žijí v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s problémy danými
jejich minoritní etnickou příslušností. Vzhledem k potřebám regionálního působení je
podpora a pomoc směřována mimo jiné i do oblasti sociální práce se skupinou děti a
mládeže ve věku od 6 do 26 let ohroženou společensky nežádoucími jevy a jejich rodinami.

Program v roce 2012
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou nově registrovanou sociální službou, která
vznikla na základě potřebnosti v daných vyloučených lokalitách. Tato sociální služba je
poskytována od 1.6. 2012 v rámci individuálního projektu Společné aktivity obcí
mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských
lokalit, který je zaměřen na snižování a předcházení sociálního vyloučení ohrožených osob
z běžného života společnosti.
Problém sociálního vyloučení se přitom na Žulovsku a Javornicku zdaleka netýká jenom
Romů, ale i dalších občanů, kteří trpí dlouhodobou nezaměstnaností, mají velmi nízké příjmy,
jsou závislí na sociálních dávkách či jsou ohroženi sociálně patologickým chováním. Mezi
ohrožené osoby ale patří také ti, kteří mají nízké vzdělání či špatné životní podmínky,
zhoršený přístup ke vzdělání, úřadům, službám. Sociální vyloučení jde často ruku v ruce se
špatným zdravotním stavem, lidé trpí ztrátou sebeúcty, nejsou schopni plánovat do
budoucna a žijí v přesvědčení, že nemohou ovlivnit vlastní sociální situaci.
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Prostřednictvím sociální služby SAS je poskytována profesionální a bezplatná pomoc všem
ohroženým rodinám žijících v sociálně vyloučených lokalitách příhraniční oblasti
mikroregionu Žulovska:
1. oblast Vápenná ( Vápenná, Stará Červená Voda, Černá Voda, Tomíkovice, Skorošice,
Žulová)
2. oblast Kobylá nad Vidnavkou

mikroregionu Javornicka:
1. oblast Javorník (Javorník, Bernartice, Horní Heřmanice, Velká Kraš, Vidnava, Bílý
Potok, Bílá Voda, Travná, Buková, Kamenička, Horní Hoštice)
2. oblast Uhelná (Uhelná, Horní Fořt, Vlčice, Bergov)
Služba je poskytována převážně formou terénní v přirozeném prostředí klienta. Je možné
využít také ambulance: kanceláře Javorník a Vápenná, popřípadě tzv. sociální ambulanci,
automobilovou dodávku, která je uzpůsobena jako pojízdná kancelář. Zde mají klienti
soukromí na své záležitosti a je zachována jejich anonymita díky tmavým sklům.
Během prvních měsíců, června a července, se vybavovalo zázemí kanceláří Javorník a
Vápenná a začal se mapovat terén mikroregionů Žulovska a Javornicka. Docházelo k zavedení
a nastavování zcela nové sociální služby. Uskutečnila se také tisková konference k danému
projektu. V dalších měsících jsme kontaktovali instituce, jako byly základní a střední školy,
zdravotnická zařízení a obecní úřady spádových oblastí, Oddělení sociálně právní ochrany
dětí v Jeseníku, Poradny pro rodinu v Jeseníku a docházelo k nastavení spolupráce. Během
fungování služby SAS docházelo ke zkvalitňování práce s klienty v terénu i ambulantně.
V rámci prevence kriminality se uskutečnilo několik akcí jako byly: rozloučení s létem,
koncert FESTA, promítání vzdělávacích filmů, drakiáda, výlet na Nýznerovské vodopády,
mikulášská nadílka, netradiční Vánoce.
V rámci sociální služby jsme pro děti z oblasti Uhelná připravili taktéž výlet na Nýznerovské
vodopády.
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Poskytované služby
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §65 sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytujeme tyto základní služby:
Základní služby:
1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
3) sociálně terapeutické činnosti,
4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Fakultativní služby:
a) prevence kriminality
Cílová skupina: osoby ve věku od 15 – 26 let
-

tato fakultativní služba je poskytována ambulantní i terénní formou, prostřednictvím
volnočasových a motivačních aktivit, formou poradenské činnosti přednáškami a
besedami

-

cílem prevence kriminality je komplex sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je
omezování a snižování trestní činnosti včetně pomoci obětem trestných činů a
zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností

-

úzce

souvisí

s předcházením

dalších

sociálně

patologických

jevů,

z nichž

nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislosti
-

dílčími cíli je zajištění výchovných, vzdělávacích, volnočasových, osvětových a
poradenských aktivit zaměřených na nejširší veřejnost, pozitivní ovlivňování mládeže
(využívání volného času, možnost sportovního vyžití), spolupráce s rodinami a se
školami, práce s rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená
pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, resocializace
kriminálně narušených osob

Nabídka okruhů besed v rámci prevence kriminality
1) Zakázané ovoce nejlépe chutná
téma závislostí (kouření, PC, alkohol, „lehké“
drogy, záškoláctví) lze rozdělit do samostatných celků.
2) Jsem (ne)viditelný?
3) Bezpečný ..X

téma šikany, kyberšikany

téma sexuální prevence, chorob, delikvence
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4) Nebezpečná hra

drogová scéna - prevence, zaměřeno na „tvrdé“ drogy

5) Jak se rychle (ne)zadlužit
(ne)vyplatí

finanční gramotnost aneb jak si spočítat, co se mi

6) Syndrom CAN- syndrom zneužívaného, zanedbávaného a týraného dítěte jak se to
pozná, jak postupovat při podezření, co je OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany
dětí), kdy a jak využívat linky bezpečí
7) Co znamená být (ne)zodpovědný
(Probační a mediační služba)

trestní zodpovědnost mladistvých, PMS

V loňském roce proběhlo 7 besed v mikroregionu Javornicko.
b) dluhové poradenství
Cílová skupina: bez omezení věku
-

je poskytováno primárně formou ambulantní, v omezené míře formou terénní
hlavním cílem je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé sociální situaci
způsobené dluhovým zatížením
dílčí cíle jsou spolupráce při řešení dluhového zatížení klienta, orientace
v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, stabilizace sociální
situace klienta a nasměrování k jeho oddlužení a k zodpovědnému hospodaření
s finančními prostředky

Statistické výstupy
SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Kobylá nad
Uhelná
Javorník
V.
Počet podpořených
osob
Počet intervencí

13
348

22
559

26
246

PREVENCE KRIMINALITY
Uhelná Javorník Kobylá nad V.
Počet podpořených
osob
Počet aktivit

4
66

3
60

1
26

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Javorník
Vápenná
Počet podpořených osob
37
20
Počet kontaktů
404
331

Vápenná
21
170

Celkem

82
1323

Vápenná

Celkem

7
179

15
331

Celkem
57
735
25

Personální zajištění
Tým Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je multidisciplinární – pracuje ve složení
vedoucí zařízení, sociální pracovník na každé oblasti (Javorník, Uhelná, Kobylá nad
Vidnavkou, Vápenná), dluhoví poradci (Javorník, Vápenná) a manažeři volného času v rámci
prevence kriminality (Javorník, Uhelná, Kobylá nad Vidnavkou, Vápenná). Tým je pod
pravidelnou měsíční supervizí v rozsahu 3 hodin.
Hodnocení efektivity provádí a vyhodnocuje pracovní tým. Odpovědnost za způsob
hodnocení efektivity nese vedoucí zařízení. K hodnocení programu dochází 2x ročně.
K prvořadé garanci kvality patří naplňování Standardů kvality sociálních služeb. Jako další
ukazatel pro garanci kvality slouží profesní vzdělávání členů týmu. Kvalita poskytování služby
je paralelně průběžně hodnocena supervizemi a prostřednictvím porad týmu. Supervize
probíhala pod dohledem Mgr. Gabriely Mahrové.
Kvalitativní hodnocení – slouží především ke stanovení nasměrování zařízení v následujícím
časovém období – personální obsazení programu, zaměření programu.
Kvantitativní hodnocení – opírá se o počet klientů zařízení a počet uskutečněných výkonů
dle činnosti zařízení, jeho součástí je porovnání s předchozím obdobím.
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Primární prevence OULET
Tyršova 242
790 01 Jeseník
Tel.: 775 551 567
E-mail: prevence@darmodej.cz

Poslání
Program primární prevence pracuje s lidmi, kteří jsou ohroženi závislostmi na návykových
látkách, anebo sociálně patologickými jevy. Zároveň se snaží být pomáhajícím prvkem
odborníkům a organizacím pracující s ohroženou mládeží.
Posláním programu je předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které
umožní předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek nebo jiných sociálně
nežádoucích jevů. To zahrnuje nejen předávání informací o těchto jevech, ale i rozvíjení
schopností např. navazovat zdravé vztahy mimo rodinu, čelit sociálnímu tlaku, rozhodovat
se, efektivně řešit konflikty apod. Hlavním předpokladem pro práci s cílovou skupinou je
vhodnou formou zvolená správná informovanost o rizicích spojených s patologickým
chováním.

Cíle
Hlavním cílem je vhodně informovat ohroženou cílovou skupinu a vytvářet podmínky pro
pozitivní prostředí v zařízeních a organizacích pracujících s mládeží. Zapojení co nejširšího
spektra odborníků pracujících v těchto organizacích. Vytvářením vhodných dlouhodobých
programů primární prevence, které dokážou minimalizovat dopady na cílovou skupinu a
vytvářet prostor pro řešení a předcházet a minimalizovat vzniku sociálně patologických jevů
na Jesenicku.
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FORMA BESED PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
1. Besedy mají časový rozsah 45-90 min, přičemž je doporučena delší časová relace, zejména
u první (seznamovací) besedy.
2. Beseda probíhá v kruhu, kdy je lektor na stejném postu jako účastník což velmi
usnadňuje komunikaci a vylučuje pocit nadřazenosti.
3. Nepřítomnost vyučujícího/metodika prevence při besedě je velmi vhodná pro lepší
navázání komunikace a otevřenosti s posluchači (je možné uskutečnit modelovou besedu
jak s žáky, tak s ostatními pedagogy)
4. Při besedě jsou využívány i různé sociální hry zaměřené na zlepšení komunikace,
sebepoznání, rozvoj sociálních dovedností, uvolnění žáků atd. Tyto metody můžeme
poskytnout i vyučujícím.
Protidrogová prevence – viz. nabídka programů primární prevence
Pro koho jsou besedy určeny
•

Základní školy

•

Odborná učiliště

•

Střední školy

•

Školská zařízení

•

Dětské domovy

•

Výchovné ústavy

•

U ostatních zařízení dochází k individuálnímu kontraktu

•

Veřejnost a rodiče

Tematické oblasti primární prevence sociálně patologických jevů
• Darmoděj o. s. – sociální služby Darmoděj o.s. a terénní práce (informace o naší
činnosti)
•

Protidrogová prevence – viz. nabídka programů primární prevence níže

•

Legální a nelegální drogy

•

Tabák, alkohol

•

Marihuana

•

Tvrdé drogy
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•

Závislost, co je závislost a na čem může být člověk závislý

•

Příběhy závislých

•

Zdravý životní styl

•

Zákony a legalizace

•

Zneužívání drog na Jesenicku

•

Způsoby nezdravého životního stylu

•

Známky škodlivého užívání drog

•

Závislosti na sociálních sítích, internetu, online hrách

•

Prevence poruch příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie, diety, přejídání,
užívání steroidů

•

Prevence šikany - klasická šikana, kybebršikana, stalking.

•

Prevence xenofobie a rasismu

•

Prevence – sexuální výchova - pohlavně přenosné choroby, antikoncepce (ochrana
proti početí, proti pohlavně přenosným chorobám)

•

Začlenění do kolektivu – posílení sociálních dovedností - jak se vnímám, jaký jsem,
můj volný čas, jak řešit problémy, kam se můžu obrátit o pomoc. V čem jsem
stejný jako ostatní a v čem jsem jiný.

Prožitkové lekce způsobují u cílové skupiny tyto efekty:
•

získání pravdivých a realistických informací o drogách a jejich uživatelích - děti mají
informace o drogách velmi selektivní, často „drogový svět“ obdivují na základě
nejrůznějších mediálních zkratek

•

podpora zdravého životní stylu

•

přesun eventuálního prvního experimentu s drogou do vyšších věkových skupin
(riziko vzniku závislosti je tím větší, čím je nižší věk prvního experimentu s drogou) a
snížení pravděpodobnosti experimentu

•

důvěra v pomáhající organizace a schopnost zkontaktovat je v případě potřeby

•

schopnost řešit problémové situace

•

schopnost odmítat drogy ve skupině vrstevníků

•

porozumění potřebám svým i potřebám druhých

•

kooperace, skupinová soudržnost

•

uvědomění si svých odlišností, respekt a tolerance k odlišnostem ostatních

•

zvýšení sebedůvěry
29

•

zlepšení komunikace

•

lepší využití intelektu a fantazie

Program v roce 2012
Program primární prevence OULET je poskytován ve školách a školských zařízeních po celém
okrese. Úzce spolupracuje se školami a je tedy využíván, i když zařízení mimo Jeseník za
besedy platí spolu s náklady na dopravu. Program primární prevence OULET se oddělil od
terénního programu a pracovníci pracují i v rámci TP Babylon. Za rok 2012 proběhlo zejména
zkontaktování většiny základních a středních škol, kde byl prezentován a nabídnut program
primární prevence Oulet. Velká část oslovených škol o program projevila zájem a na mnoha
školách besedy proběhly. Školám byla nabídnuta dlouholetá spolupráce s týmem lektorů,
která má zajistit lepší komunikaci s žáky při besedách, získat důvěru cílové skupiny a předejít
sociálně patologickým jevům na Jesenicku. Podařilo se navázat úspěšnou spolupráci se
školami a tím splnit cíle programu na rok 2012. Další besedy byly domluveny na rok 2013.

V roce 2012 proběhly besedy na těchto školách:
- ZŠ Česká Ves – 6 x 90 min ( 6., 7., 8. a 9. té ročníky) – protidrogová prevence
- ZŠ Vidnava – 2 x 90 min ( 8. a 9. ročníky) – prevence sexuálně přenosných chorob, ochrana
proti početí a protidrogová prevence
- SOŠ a SOU Horní Heřmanice – 1 x 90 min (1. ročník) – protidrogová prevence
- Hotelová škola Jeseník – 3 x 90 min – pohlavně přenosné choroby, antikoncepce a ochrana
(2. A, 2.B, 2.C– studenti druhých ročníků )
- SOU Potravinářské Jeseník – 3 x 90 min (1. – 2. ročník) – protidrogová prevence, prevence
sexuálně přenosných chorob a ochrana proti početí
- ZŠ Žulová – 1 x 90 min (5. a 6.. ročník) – protidrogová prevence
- Obchodní akademie Jeseník – 3 x 90 min (1. a 2. ročníky) – prevence pohlavně přenosných
chorob a ochrana proti početí, prevence šikany, prevence poruch příjmu potravy(bulimie,
anorexie, zneužívání steroidů)
- Domov mládeže hotel M – Jeseník – 2 x 90 min(1. a 2. ročníky) – protidrogová prevence a
prevence sexuálně přenosných chorob a ochrana proti početí
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Celkem tedy proběhlo 21 besed. Na základě zpětné vazby bylo zjištěno, že žáci a studenti
jsou s besedami velmi spokojení a mají zájem o další témata. Týmu lektorů se podařilo
navázat úspěšnou spolupráci a získávat si důvěru třídních kolektivů. Samotné školy mají
zájem o další spolupráci. Školy, na kterých ještě besedy neproběhly, jsou opakovaně
kontaktovány a některé mají zájem začít se spoluprací.
V roce 2012 se podařilo zvýšit počet besed oproti roku 2011 o 7 besed, čímž se podařilo
zvýšit i počet žáků, kterým byla primární prevence poskytnuta a tímto preventivním
působením na cílovou skupinu snižovat riziko sociálně patologických jevů(užívání drog,
alkoholu, šikany, pohlavně přenosných chorob atd.) v okrese Jeseník. Po besedách se často
stává, že žáci a studenti vyhledávají lektory programu a svěřují se, či žádají radu a je jim
poskytnuto poradenství či následná péče v Darmoděj o.s. či jiném odborném zařízení.
V případě výskytu sociálně patologických jevů ve škole, spolupracují lektoři s vedením školy a
metodiky prevence a přímo se v besedách zaměřují na konkrétní problém v dané škole a
tomu přizpůsobí téma besed.
Osvědčila se také základní nabídka programu a témat besed viz. níže a stala se standardně
využívanou a vyhledávanou ve školách v okrese Jeseník.

Statistické výstupy
Tradičně byly besedy realizovány v těchto zařízeních, byly distribuovány informační materiály
a nabízena následná péče a poradenství.
-

SOŠ a SOU strojírenské a stavební

-

Hotelová škola VP Jeseník

-

Střední odborná škola gastronomie a potravinářství

-

Obchodní akademie Jeseník

-

Domov mládeže hotel M

-

Žáci středních a základních škol ve městě

Počet besed celkově

21

Celkový počet účastníků žáků: 417
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Průměrný počet žáků na besedě: 19,86
Počet besed celkem za dobu fungování organizace: 382

Efektivnost a kvalita programu jde i dovodit z toho, že se počet besed i žáků zvýšil a školy
samy v případě výskytu sociálně patologických jevů, žádají besedy na konkrétní témata a
úzce spolupracují s lektory na cílené a specifické primární prevenci.

Personální obsazení
Pracovní tým se skládá ze dvou členů. Vedoucího pracovníka a lektora primární prevence.
Tým primární prevence byl obměněn a pracovníci proškoleni v poskytování programu
primární prevence. Jedná se o zkušené pracovníky, kteří mají s prevencí sociálně
patologických jevů dostatek zkušeností z praxe.

Plán činnosti programu primární prevence na rok 2013
Cílem programu primární prevence Oulet na rok 2013 (a následující roky) je zajistit pro
všechny základní a střední školy, výchovné ústavy apod. okresu Jeseník komplexní program
primární prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování žáků a dál spolupracovat
a rozvíjet spolupráci se školskými zařízeními. Snažíme se o to, aby nabízené služby byli
kvalitní, cílené, zaměřené na lepší komunikaci a otevřenost, dále se snažíme o ověřitelnost
kvality služby na základě zpětné vazby a monitorujeme výskyt sociálně patologických jevů
(dotazníky spokojenosti, dotazníky užití drogy, šikany apod.) Dobrá spolupráce již byla
navázána a proto je našim cílem pokračovat ve stávající spolupráci a dále ji rozvíjet.
Z hlediska plánování besed by bylo ideální, zařadit do besed co nejvíce témat a motivovat
školy k jejich začlenění, protože nejčastěji jsou žádány besedy na téma protidrogové
prevence a prevence sexuálně přenosných chorob a ochraně proti početí. Myslíme si, že by
žáci na každé škole měli projít i dalšími tématy např. nově začlenit pro žáky vyšších ročníků
finanční gramotnost (hospodaření s penězi, rizika zadlužení)
Další z cílů je, více se zaměřit na mladší školní věk žáků a to z důvodu, že s primární prevencí,
aby byla co nejefektivnější, je vhodné začít co nejdříve a s žáky dlouhodobě a systematicky
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pracovat. Rádi bychom také oslovili rodiče a širší veřejnost formou besed a s rodiči navázali
užší spolupráci v prevenci sociálně patologických jevů a zvýšili jejich informovanost.
Pro rok 2013 také plánujeme úspěšně projít certifikací a dále rozvíjet a vzdělávat lektory
primární prevence, kteří již nyní pracují pod odbornou supervizí a absolvují odborné stáže.
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Finanční výroční zpráva o hospodaření organizace za rok 2012

Údaje jsou uvedeny v korunách českých:

Náklady

Výnosy

Provozní náklady:
Spotřební materiál

672 964 MPSV

Energie

635 778 RVKPP

381 000

Cestovné

131 547 Olomoucký kraj

436 000

Ostatní služby
Úroky

1 255 641 Město Jeseník

1 762 000

165 000

8 178

Pořízení DHM a DNM

3 459 921
524 786 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Odpisy

144 675

Jiné ostatní náklady

266 567 Individuální projekty

Ostatní daně a popl. z prodlení
Opravy a udržování

12 444 IP projekt NZDM

735 000

0 IP Jeseník

820 562

IP Vápenná
Provozní náklady celkem:

3 652 580 LBP

Osobní náklady:

Úřada práce

Hrubé mzdy

6 368 600

Zákonné sociální pojištění

2 031 989 Tržby z prodeje služeb
Dary a jiné

Osobní náklady celkem:

Náklady celkem:

8 400 589 Úroky

12 053 169 Výnosy celkem

2 738 844
350 000

802 376

1 198 098
33 508
1 641

12 883 950
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Náklady na jednotlivé programy
Kontaktní centrum Darmoděj ..........................................................................

911 000

Doléčovací centrum Restart ............................................................................

920 000

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ........................................................ 1 960 807
Terénní programy Babylon .............................................................................. 1 052 242
Primární prevence Oulet .................................................................................

14 400

Projekt veřejně prospěšných prací ..................................................................

96 000

Projekty – Šance pro středoškoláky a Na skok ................................................

706 373

Projekt ESF – Pracovní centrum Posádka ........................................................ 2 034 656
Projekt ESF – Pomoc sociálně vyloučeným osobám .......................................

684 433

Projekt Nadace Partnerství –
Zkvalitnění poskytované sociální služby TP Babylon .......................................

41087

Projekt – Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka
při integraci osob ze sociálně vyloučených rómských lokalit .......................... 2 747 137

Celkem ........................................................................ 11 168 135
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Hlavní zdroje financování Darmoděj o.s.
Všem děkujeme za finanční podporu
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Darmoděj o.s.
Dukelská 456/13
790 01 Jeseník
darmodej@darmodej.cz
IČ: 270 27 864
DIČ: CZ 270 27 864
Číslo registrace: MV- VS/1-1/63 535/06- R
Číslo bankovního účtu: 1815586369 / 0800
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