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Vážení,
právě pročítáte už v pořadí čtvrtou výroční zprávu občanského sdružení Darmoděj o.s. a tak
jako každý rok nejprve děkuji všem těm, kteří se na realizaci aktivit Darmoděj o.s. podíleli a
to nejen finančně ale i odborně. Děkuji firmám i státním institucím za umožnění realizace
aktivit pro klienty a uživatele služeb Darmoděj o.s.
Darmoděj o.s. vznikl v době transformace sociálních služeb a první zaměstnanci organizace
pracovali skoro rok zdarma aby vytvořili podmínky pro fungování nestátní neziskové
organizace. Nikdo z prvních dobrovolníků a nadšenců nečekal a ani nevěřil, že by z první
aktivity vznikl tak to rozsáhlý systém sociálních a protidrogových služeb. V současné době
pracuje v organizaci Darmoděj o.s. více jak 31 lidí. Darmoděj o.s. realizuje kromě sociálních
a protidrogových služeb také aktivně pracovní a preventivní programy. Díky daru nemovitosti
od obce Mikulovice může své aktivity dále rozvíjet a to tak, aby byly ku prospěchu klientům a
uživatelům sociálních a protidrogových služeb. Zejména se sociální stabilizací u klientů zde
na Jesenicku chybí dostatečné nástroje pro sociální integraci a to zejména levné bydlení a
dostatek pracovních příležitostí. V oblasti s tak vysokou mírou nezaměstnanosti jsou právě
sociální a protidrogové služby Darmoděj o.s. poměrně hojně využívány a to ze strany klientů
a uživatelů služeb. Některé sociální služby realizované Darmoděj o.s. mají více klientů, než je
jejich kapacitní stav přesto díky pracovnímu nasazení se daří uspokojovat potřeby všech
žadatelů o péči služeb sociální prevence .
Je také potřeba zmínit, že s využívaností služeb prochází všichni pracovníci Darmoděj o.s.
pravidelným vzděláváním tak, aby mohlo docházet k efektivnějšímu poskytování sociálních a
protidrogových služeb. Dále došlo k celkové změně organizace a to v jasné strukturovanosti a
také vybavenosti a to tak, že i materiálně a technicky. Darmoděj o.s. je za čtyři roky jasná a
strukturovaná organizace fungující a realizující své služby dle platných norem a řídí se
potřebami uživatelů služeb a místními komunitními plány na, kterých se sama aktivně podílí a
to jak na místní tak i na krajské úrovni.
Na závěr děkuji všem kolegům, kteří pracovali a pracují denně s klienty a uživateli služeb
Darmoděj o.s. a napomáhají tak k naplňování cílů a poslání jednotlivých služeb .

Za organizaci Darmoděj o.s.

Josef Vondrka
ředitel a statutární zástupce
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Vývoj programu v roce 2009

Kontaktní centrum Darmoděj
K – centrum Darmoděj
28.října 885/14
790 01 Jeseník
Vedoucí programu:
Soňa Rozborilová
774 424 560
Email: k-centrum@darmodej.cz
Tým v roce 2009 (celkem 2,14)
Soňa Rozborilová, Petra Kadlecová DiS,
Zuzana Lyachová, Josef Vondrka
Poslání
K-centrum Darmoděj působí v oblasti prevence, týkající se zneužívání nealkoholových drog
a snižování rizik v souvislosti s jejich užíváním. Vychází z předpokladu, že vhodnými
metodami lze omezit nebo snížit rizika pro společnost v zájmu ochrany veřejného zdraví,
přispět ke snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu a zapojování klientů této
služby do většinové společnosti.
Cílová skupina K-centra Darmoděj
Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí na nealkoholových
návykových látkách.
Cíle K-centra Darmoděj
• zlepšit kvalitu života klientů
• redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů
• posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog
• psychicky a sociálně stabilizovat klienta
• navázat kontakt s co největším počtem klientů drog
• vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem
• pomoc při osvojení asertivních postojů a vzorců chování směřujících k odmítání drog
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• postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život
• poskytovat reference na další navazující péči
• redukovat trestnou činnosti a podpořit adaptaci klientů do majoritní společnosti
Program v roce 2009
V polovině roku 2009 došlo k celkové obměně pracovního týmu Kontaktního centra.
Poskytování služeb klientům pokračovalo bez zásadních změn, což koresponduje se
základními potřebami klientů naší cílové skupiny. V tomto roce proběhly drobné úpravy
v prostorách kontaktní místnosti a kanceláře pro personál. Pořídili jsme nové vybavení do
zázemí pro pracovní tým i pro samotné klienty zařízení.
Zaznamenaly jsme nižší počet výměn HR materiálu (injekční stříkačky) a to z důvodu rozvoje
služeb samostatného Terénního programu Babylon při Darmoděj o.s.
Naopak došlo k navýšení počtu u prvokontaktů, tím se dostalo K-centrum Darmoděj na přední
místa ve statistikách Olomouckého kraje.
Statistika programu
V roce 2009 využilo služeb K-centra celkem 198 uživatelů nealkoholových látek, z toho
se základní drogou pervitin 128 uživatelů.
Průměrný věk klienta byl 26,3 let.
Počet vydaných injekčních jehel byl 12738 ks.
Celkový počet kontaktů v roce 2009 byl 2792.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek
Dukelská 1047
79001 Jeseník
Poslání
Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek 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 uživatelům v těžkých životních
situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a být nápomocni lidem, žijících
rizikovým způsobem života při řešení jejich nesnází.
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Cíle
Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek je uživatelům zabezpečit:
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
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
Cílová skupina
Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístek jsou děti a mládež
ve věku od 6 do 26 let, která je ohrožena společensky nežádoucími jevy.
Za nepříznivou životní situaci mohou být považovány např: šikana (uživatel sám je
iniciátorem šikany či obětí šikany), nezaměstnanost, problémy uživatele se vzděláním,
generačními spory v rodině; experimentování s cigaretami, alkoholem či lehkými drogami,
problémy spojené s partnerskými vztahy, střety se zákonem, záškoláctví, útěky z domova
apod.
Uživatelé jsou rozděleni do dvou věkových skupin: Obě skupiny mají jinou otvírací dobu a
program je pro ně plánován samostatně.
Klubík: od 6 do 15 let
Klub: od 15 do 26 let
Popis realizace služby
Začátkem roku se začaly tvořit plány na celý rok 2009. V únoru se připravila a zrealizovala
akce: Chata v Bělé pod Pradědem. Dále byl zrealizován turnaj dvojic pod názvem „Nuda
nemá šanci“. Měsíc březen provázel program specifické prevence na téma „Sexuální osvěta“,
jehož vyvrcholením byla „Banánová párty“. Pro uživatele Klubíku (6 – 15) byl uspořádán
turnaj dvojic v šipkách, Buláncích a stolním fotbale.
V dubnu probíhal taktéž program specifické prevence, tentokráte na téma „Ekologie ve
městě“. Zpestřující akcí byla chata v Bělé pod Pradědem na téma „Popeláři“. Zařízení se
stěhovalo do nových prostor. Sami uživatelé se podíleli na malování prostor, stěhování a
výzdobě. V měsíci květnu proběhl den otevřených dveří již v nových prostorách. Jednu
květnovou sobotu šli uživatelé na výlet po okolí. Dále se zúčastnili Bambiriády.
V červnu se připravovala akce „4.lístek... pro všechny“. Z důvodu nepříznivého počasí se
akce přesunula na červenec. Jednalo se o několikadenní akci v parku s různými
volnočasovými aktivitami. Zbytek prázdnin se konaly jak venkovní tak vnitřní akce. Probíhal
i terénní program k navázání nových kontaktů. Z důvodu vykradení zařízení se museli některé
plánované akce odložit na neurčito. V září probíhaly různé turnaje. V říjnu se plánoval další
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program specifické prevence na téma „Prevence kriminality“. Z provozních důvodů byl tento
program oddálen na rok 2010.
V listopadu se konal jak turnaj v playstationu pro Klub, tak i turnaj v playstationu pro Klubík.
V prosinci se konal Mikuláš. Byl i Vánoční turnaj ve fotbálku dvojic. Uživatelé společně
vařili vánoční bramborový guláš. Na závěr roku byla beseda nad pravidly 4.lístku.
Statistické výstupy
Počet uživatelů na konci roku 2009 byl 182. Počet uživatelů Klubíku (6-15 let) – 40. Počet
uživatelů Klubu (15-26 let) – 142. Počet nových uživatelů za rok 2009 – 126.
Počet celkových výkonů 6687, z toho mužů 5097, z toho žen 1590.
Počet volnočasových aktivit 2300. Počet pobytů v zařízení 2249.
Personální zajištění
Na začátku roku se pracovní tým sestával ze 2 pracovníků. 1 vedoucí pracovník, 1 pracovník
v přímé péči. Podle potřeb se pracovníci vzdělávali na kurzech pro sociální pracovníky.
Několikrát měsíčně probíhala porada týmu, kde se řešili interní záležitosti, plánovali se akce,
probírali se kasuistiky uživatelů. V průběhu roku se 2x změnil pracovní tým. Poprvé vedoucí
služby odcizila peníze z pokladny, odešla do pracovní neschopnosti. Po několika měsících
dostala výpověď za porušení pracovní kázně. V dnešní době se s ní organizace soudí.
Podruhé byl rozvázán pracovní poměr s vedoucím pracovníkem dohodou. V druhé polovině
roku se pracovní tým rozšířil o 1 pracovníka, konečný tým se tedy sestával ze 3 pracovníků.
1x vedoucí pracovník, 1x pracovník v přímé péči a 1x sociální pracovník. Práce v 3členném
týmu se osvědčila. I nadále se tým bude sestávat ze 3 členů.
Supervize probíhá pravidelně 1x měsíčně.
Doplňující informace
Velkému úspěchu se těšili víkendové akce na chatě v Bělé pod Pradědem. Během letního
terénního programu jsme dosáhli většího počtu nových uživatelů služby. Konání různých
turnajů ve 4.lístku je velmi oblíbeno. Uživatelé velmi rádi vyhrávají nějakou věcnou cenu.
Z hlediska sociálních služeb se zkvalitnila péče o klienty, klienti jsou v nových prostorách
spokojenější, z hlediska volnějšího režimu. Jelikož sídlíme na okraji města v blízkosti hřiště,
nejsou podávány stížnosti na hluk v okolí zařízení.
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Doléčovací centrum Restart
Doléčovací centrum je ambulantní službou následné péče a je určena klientům po léčbě
drogové závislosti. Vzniklo v roce 2008 a svou strukturou, kvalitou a dostupností postupně se
rozvíjí do podoby profesionální organizace v oblasti péče o klienty.
Poslání DC Restart
DC Restart primárně provází osoby, které absolvovaly léčbu své závislosti na
návykových látkách, na posledních úsecích cesty od závislosti k nezávislosti – autonomii.
Svým sociálně-psychoterapeutickým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní
kompetence a sebeuvědomění, které je založeno na reálných schopnostech a úspěších.
DC Restart chce svým lidem navracejícím se z léčby oporou při opětovném a úspěšném
zařazení se do života.
Cílová slupina DC restart
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.
Cílem DC Restart je:
• zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do
běžného života většinové,
• podpora udržení změn životního stylu, chování, které klient uskutečnil v předcházející
léčbě,
• pomoc a podpora při osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život,
• podpora pro řešení vztahových a rodinných problémů klientů,
• podpora při řešení otázek spojených s bydlením a pracovním uplatnění klientů,
• podpora při začleňování klientů do většinové společnosti,
• podpora rozvoje samostatnosti klienta.
DC Restart splňuje standardy kvality sociálních služeb a je držitelem Certifikace odborné
způsobilosti (RVKPP). Je zahrnuto v komunitním plánování města Jeseník a v krajském
strategickém protidrogovém plánu Olomouckého kraje.
DC Restart nabízí svým klientům třífázový strukturovaný ambulantní program, jehož délka je
minimálně 6 měsíců :
• sociální poradenství
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•
•
•
•

psychoterapeutické individuální a skupinové aktivity
garantské individuální pohovory
socioterapeutické aktivity
domovské skupiny (pouze pro klienty poskytujícím pobytovou službu)

DC úzce spolupracuje s těmito subjekty:
• Psychiatrická léčebna Bílá Voda,
• Úřad práce Jeseník,
• Město úřad Jeseník – odbor sociálních věcí,
• Probační a mediační služba Jeseník,
• Psychiatrická ambulance MUDr. Kubánek Jan – lázně Jeseník,
• Městský úřad Jeseník – koordinace protidrogové politiky v rámci regionu, spolupráce
při komunitním plánování sociálních služeb,
• TK Fides Bílá Voda,
• TK Fenix Bílá Voda,
• AT Horní Holčovice,
• Psychiatrická léčebna Opava
• Psychiatrická léčebna Šternberk,
• A.N.O. – právní poradna, atd.
DC nabízí svým klientům také pobytovou službu, která však není povinnou součástí
programu. Jedná se o čtyřpokojový byt s vybavením a k dispozici je celkem 9 lůžek. Ty
jsou určeny těm, kteří po léčbě potřebují:
•
být v bezdrogovém prostředí, ve kterém je zakázáno užívat nebo přechovávat
alkohol a nealkoholové drogy,
• řešit sociální situaci po léčbě,
• udržet nově nabytých dovedností sebeobsluhy,
• zvládnout přechod od vnější kontroly abstinence (léčba) k internalizaci této
kontroly (namátkové kontroly v doléčovacím programu).
V roce 2009 nastoupilo do ambulantního doléčovacího programu 14 klientů. Pobytovou
službu využilo celkem 7 klientů.
Průměrný věk klienta byl 28 let. U všech se jednalo o první kontakt s touto službou.
Celkem v tomto roce využilo služeb DC Restart 17 klientů vč. jednorázových služeb.
Úspěšně se podařilo ukončit ambulantní program celkem 4 klientům, 3 ukončili
program předčasně a 6 jich bylo pro porušení daných pravidel organizace z programu
vyloučeno.
Klienti se úspěšně zařazují do běžného života, aktivně se snaží hledat práci, absolvují
rekvalifikační kurzy, aby zvýšili šanci pracovního zařazení, jeden klient započal denní studiu
na SOU Lipová – lázně, obor zedník.
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Aktivně tráví volný čas, navštěvují posilovnu, plavecký bazén, provozují turistiku a
cyklistiku.
Navštěvují Zahradu o.s., v rámci ergoterapie, kde nachází své uplatnění v keramické dílně.
Doléčovací centrum Restart Jeseník je službou relativně novou, přesto se v poměrně krátkém
čase dostala do podvědomí široké veřejnosti a klienti začínají zvyšovat zájem o jeho
ambulantní služby. Především je ojedinělá situovanost doléčovacího programu, který je
zasazen do horského prostředí Jeseníků, s možnostmi rozmanité turistiky, sportovních aktivit
a dalších činností. Klienti poukazují na to, že velká města jsou pro ně riziková, vracet se do
takového prostředí po léčbě znamená v mnoha případech a v krátkém časovém úseku návrat
k jejich původnímu způsobu života, kde hlavní místo zaujímala droga. Klienti, kteří opravdu
chtějí žít v abstinenci, radikálně změnit dosavadní způsob života, volí právě doléčovací
centrum Restart v Jeseníku, které je pro ně svým umístěním daleko přijatelnější a bezpečnější,
než anonymitu skýtající velkoměsta.
V roce 2009 pracoval tým odborníků a pracovníků v přímé péči DC Restart pod
vedením Mgr. Kateřiny Telčerové a Pavly Vodákové.

Terénní program Babylon
Terénní program Babylon
28. října 885
790 01 Jeseník
Vedoucí programu:
Petra Kadlecová, DiS.
774 439 041
Email: teren.teren@darmodej.cz
Tým v roce 2009 (celkem 2,35 úvazku)
Petra Kadlecová, DiS., Zuzana Lyachová, Roman Rozboril, Josef Vondrka
Terénní program Babylon je provozován od června roku 2008. Nabízenými službami terénní
práce je výměnný program, informační servis, zdravotní ošetření, sociální práce, krizová
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intervence a v neposlední řadě práce s klienty, kteří jsou v současné době ve výkonu trestu
odnětí svobody. Klienti terénního programu často využívají mobilního telefonu na terénního
pracovníka, aby si s ním mohli domluvit schůzku na výměnu použitých injekčních stříkaček
za stříkačky čisté.
Terénní program pro osoby bez přístřeší začal v našem regionu fungovat od 21. srpna roku
2009. Jedná se o veřejnou zakázku Olomouckého kraje, přičemž tato zakázka by měla trvat do
konce roku 2010 s možností prodloužení, ale o tomto se bude následně jednat, ohledně
využitelnosti, efektivity služby apod.

Veřejný závazek
Poslání – terénní program pro osoby závislé na návykových látkách
Posláním Terénního programu Babylon je aktivní vyhledávání a kontaktování skryté populace
klientů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizace zdravotních a
sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před
negativními dopady spojenými s jejich užíváním.
Poslání – terénní program pro osoby bez přístřeší
Posláním programu Terénní program Babylon – osoby bez přístřeší, je poskytování spektra
sociálních služeb osobám, které jsou bez přístřeší, případně jim hrozí ztráta bydlení. Vychází
z předpokladu, že vhodnými metodami lze snížit výskyt sociálně patologických jevů
v regionu a zapojit uživatele této služby v jejich přirozeném prostředí do většinové
společnosti.
Cílová skupina - terénní program pro osoby závislé na návykových látkách
Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí na nealkoholových
návykových látkách.
Cílová skupina - terénní program pro osoby bez přístřeší
Cílovou skupinou Terénní program – lidé bez přístřeší jsou osoby (muži, ženy, případně
rodiče s dětmi), které jsou bez přístřeší, případně jim hrozí ztráta bydlení.
Cíle programu - terénní program pro osoby závislé na návykových látkách
• zlepšit kvalitu života klientů
• aktivně vyhledávat a oslovovat klienty drog v jejich přirozeném prostředí
• navazovat kontakt s co největším počtem klientů, vytvářit 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,
• postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život,
• poskytovat reference na další navazující péči,
• redukovat trestnou činnost a podpořit adaptaci klientů do majoritní společnosti.
• chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog
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Cíle programu - terénní program pro osoby bez přístřeší
• aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů dalších služeb v jejich přirozeném
prostředí
• vytvoření vzájemné důvěry mezi uživatelem a terénním pracovníkem
• předcházení či zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů vyloučení
jednotlivců, rodin, případně dalších sociálních skupin
• motivace ke změně životního stylu uživatelů
• motivovat uživatele ke kontaktu s dalšími sociálními i jinými institucemi
• motivace k aktivnímu řešení problémů
• udržení či rozvoj sociálních kompetencí a tím i k integraci do společnosti a na
otevřených trh práce.
• mravní a morální podpora uživatele
Statistika programu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách
V polovině roku 2009 došlo k obměně celého pracovního týmu. Vedoucí terénního programu
odešla z důvodu velké administrativní práce a terénní pracovník přestoupil na NZDM 4.
Lístek.
Terénní program neustále fungoval, ale nějakou dobu trvalo, než si klienti začali ,,nacházet
cestičku“ k novým pracovníkům. Jen pro srovnání uvádíme počty výměn injekčních jehel.
V roce 2008 bylo vyměněno 2084 injekčních jehel a roce 2009 došlo k nárůstu na 3574
vyměněných injekčních stříkaček. V roce 2008 bylo kontaktů 246, načež v roce 2009 se počet
kontaktů s klienty zvýšil na 692.

Program Primární prevence OULET
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. Hlavním předpokladem pro práci s
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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 dokáží minimalizovat dopady na cílovou skupinu a vytváří
prostor pro řešení
Nabídku programu využily školy - střední odborná škola obchodní akademie – byly zde
provedeny 4 besedy na téma závislost (možnost diskuze s bývalým uživatelem), na této škole
bylo formou besed celkem osloveno 110 klientů.
Gymnázium Jeseník – 7 besed na téma tvrdé drogy, rizika, způsoby odmítání (možnost
diskuze s bývalým uživatelem) na gymnáziu bylo formou besed celkem osloveno 203 klientů,
Základní škola Fučíkova - 2 besedy pro starší žáky na téma tvrdé drogy, rizika, právní
povědomí, nácvik způsobů odmítání. Na základní škole bylo formou besed celkem osloveno
cca 29 klientů.
Formou jednoduchých dotazníků jsme zjišťovaly zájem o besedy a přednášky na dané téma
z řad studentů. S dotazníků, které měli možnost studenti, kteří se účastnili besed vyplnit,
vyplynulo, že zájem o tyto besedy je velký. A to hlavně u studentů středoškolského typu. Dále
bylo zjišťováno, zda se studenti v průběhu besedy dozvěděli pro ně nové, zajímavé a potřebné
informace. Velká většina odpověděla, kladně.
Díky tomuto projetu se nám podařilo oslovit poměrně velké množství studentů a zájem o naše
přednášky a besedy byl velký i ze strany pedagogů, kteří se jich v mnoha případech také často
účastnili. Téma návykových látek je ještě stále společností tabuizováno a tím i nepřijato, jako
vážná hrozba každého z nás. Je to téma, o kterém se děti dovídají pouze povrchové informace
a jen zřídka se jim naskytne příležitost, nechat si zodpovědět otázky s ním spojené. A právě
odpověď na tyto otázky může být pro jednotlivce klíčová při rozhodování, zda drogu požít či
nikoli. Nebo k směřování jeho další cesty životem.
Přesto kvůli nedostatečnému množství finančních prostředků nebylo možné aktivity v rámci
preventivních programů rozšířit a doplnit koncept o další možné způsoby prezentace
programu (jako jsou nap. Zážitkové formy práce s dětmi, nácvik asertivity a tak podobně).
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Projekt Veřejně prospěšné práce v roce 2009/2010

Darmoděj o.s.
Termín realizace projektu: 1. 11. 2009 – 31. 7. 2010
Termín průběžné zprávy: do 30. 4. 2010
Termín závěrečné zprávy: do 31. 8. 2010
Záměr projektu: vytvoření systému využití VPP (veřejně prospěšných prací ); potažmo
SÚPM ( společensky účelová pracovní místa ) ve spolupráci s Pracovním úřadem v Jeseníku
• Identifikování vhodných uchazečů o práci ( zejména z klientů o.s. Darmoděj )
• Nabídka pracovních příležitostí
• Zprostředkování zaměstnání
POZN.: minimální počet mladých klientů umístěných na VPP ( veřejně prospěšné práce )
potažmo SÚPM (společensky účelová pracovní místa ) je 12 z toho 6 ze služeb Darmoděje a 6
z Azylového domu pro muže a matky s dětmi v Jeseníku.
Mediální prezentace : regionální či neregionální média, stránky města Jeseník, stránky
organizace Darmoděj o.s.
Časový harmonogram:
V měsících od listopadu do prosince 2009
• Zajištění vybavení, monitoring možných spolupracujících subjektů
V měsících od ledna do července 2010
• Umisťování potencionálních zájemců
V měsíci červenci 2010
• Vyhodnocení a vyúčtování akce
V srpnu 2010 až xy
• Udržení a fungování nastaveného systému spolupráce a koordinace
Kardinální podmínky a informace důležité při jednání s potencionálními
zaměstnavateli:
1. Kandidát musí být vedeni na ÚP v Jeseníku
2. Musí se jednat o nekvalifikovanou práci (úklid, jednoduchá ú)držba, pomocné práce)
3. Finanční ohodnocení – platí ÚP v Jeseníku, výše 100 % z ÚP v Jeseníku – 10 720 Kč
– hrubá mzda (i s odvody)
4. Finanční prostředky jsou k dispozici k tomuto účelu (SÚMP) do 31. 10. 2010
5. Rozhodnutí, kdo bude zaměstnavatelem, tzn. Organizace, kde bude kandidát
zaměstnán – např. Brontosauři, nebo o. s. Darmoděj
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6. Žádost musí podat organizace – formulář „ Žádost o příspěvek na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – umístěna na http:II
portal. mpsv .cz
7. Minimální počty klientů o.s. Darmoděj 6, Azylový dům 6 ( Zahrada 2 000)
8. Konkrétní jednání o kandidátech VPP ( SÚMP ) v týdnu od 6. do 9. 4. 2010 na ÚP
v Jeseníku.
9. Podmínky pro zařazení do programu fyzické osoby, které vyžaduje ÚP v Jeseníku:
a) fyzické osoby se zdravotním postižením
b) fyzické osoby do 20 let věku
c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do 9. měs. po porodu
d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
e) fyz. osoby starší 50 let
g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc, těmito osobami se rozumí
zejména FO, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo
které v nich žijí., FO společensky nepřizpůsobivé, FO po výkonu trestu, FO po
propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, FO ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí
pozn.: za g) FO, které odpovídají naší cílové skupině (naplňují podmínky grantu)
Dne 1.6.2010 bylo úřadem práce schváleno 10 Veřejně prospěšných míst v Darmoděj o.s.
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Finanční výroční zpráva o hospodaření organizace za rok 2009
Údaje jsou uvedeny v korunách:
Náklady :

Výnosy :

Provozní náklady:

MPSV
2 245 000

Spotřební materiál
283 719
Energie
143 704
Cestovné
45 641
Ostatní služby
633 156
Úroky
3 168
Jiné ostatní náklady
27 371

RVKPP
592 000
MZ
65 000
Olomoucký kraj
390 000
Město Jeseník
186 000
Dary a jiné
78 148
Tržby s prodeje služeb
81 750
Individuální projekt

Pořízení DHM a DNM
194 461
Ostatní daně a poplatky
600
Manka a škody
16 647

Olomouckého kraje
398 618
Nadace
35 222
Úroky
379

Opravy a udržování
980
Provozní náklady celkem:
1 349 451

Celkem
4 072 117
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Osobní náklady:

Hrubé mzdy
2 133 040
Zákonné sociální pojištění
622 927
Osobní náklady celkem:
2 755 967

Náklady celkem:
4 105 418

Náklady na jednotlivé programy
Kontaktní centrum Darmoděj

1 093 442

Doléčovací centrum Restart

1 093 575

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek
Terénní programy Babylon

1 010 018
885 337

Primární prevence Oulet

15 937

Projekt veřejně prospěšných prací

7 110

Celkem

4 105 418
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Hlavní zdroje financování Darmoděj o.s
Všem děkujeme za finanční podporu
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Darmoděj o.s.
Dukelská 456
Jeseník 790 01
darmodej@darmodej.cz
IČO: 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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