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„…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i
státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať
už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými
orgány… Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu
poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na
sebe odborné subjekty automaticky…“ (Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)
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Úvod
—————————————————————————————————————
“Rok 2015 byl pro naší organizaci rokem změn v oblasti poskytování služeb a právní formy. Kromě
sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsme od 1.1.2015 zahájili činnost
intervenční poradny prvního kontaktu “Kompas” (realizovanou v rámci výkonu pověření sociálněprávní ochrany dětí ) a to díky finanční podpoře Humanitárního fondu hejtmana Středočeského
kraje a města Berouna. Díky městu Berounu a díky fondům z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
jsme začali od 1.4.2015 poskytovat v předchozím roce registrovanou sociální službu Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
V měsíci červenci a srpnu byla vypracována žádost o akreditaci organizace MŠMT jako vzdělávací
instituce v Dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a byly zpracovány programy k akreditaci
MŠMT. Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacích programů MŠMT byla uznána na podzim
2015. V uplynulém roce jsme započali práci na povinnosti transformace právní formy organizace ze
zapsaného spolku na zapsaný ústav, která více odpovídá charakteru poskytovaných služeb. Finálně
byla transformace dokončena k 1.3.2016.
Naše organizace se, jak se domníváme, vyvinula do finální podoby a jejím hlavním cílem v
následujících letech je zajištění takových materiálních podmínek umožňujících zaměstnávat
pracovníky se skutečným zájmem o obor, kteří budou dále rozvíjet kvalitu práce dětmi, mládeží,
rodinami a systémem výchovně-vzdělávací a sociální práce.
Největší radostí je pro nás neustále narůstající počet klientů Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež a zájem rodičů, náhradních rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu a péči o dítě.”
Srdečně děkujeme všem dětem, rodičům a prarodičům, spolupracovníkům
a souvisejícím institucím za spolupráci
Za Pro zdraví 21 z.ú.
Zdeňka Benešová
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1. Poslání a cíle

——————————————————————————————————
Hlavním posláním Pro zdraví 21z. ú. je podpora rodin s dětmi mladšího a staršího školního věku a
mládeže. Naše činnost vychází z biopsychosociálního a spirituálního pojetí zdraví, ve kterém má
rodina hlavní místo ve zdravém vývoji dítěte. V tomto kontextu usilujeme o její podporu
konkrétními činnostmi: Posilujeme občanský život komunity prostřednictvím inkluze, hodnoty
rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti,
podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o
zdravý život ve zdravém prostředí. Spolupracujeme se souvisejícími státními i nestátními
organizacemi .
Naším cílem je pomoci rodinám orientovat se v možnostech ve výchovném, vzdělávacím a
sociálním přístupu, podpořit je v postoji vlastní odpovědnosti a svobodného výběru životního stylu
přispívajícího k podpoře zdraví v jeho komplexním rámci, prevenci a snížení sociálně
patologických jevů s cílem zajištění nejlepšího zájmu dítěte.

2 Problematika, na kterou reagujeme
—————————————————————————————————————
Naše aktivity ycházejí z celostního pojetí zdraví: Na našem zdraví se podílí v největší míře náš
životní styl (50%), životní prostředí (20%), genetické dispozice (20%) a poté úroveň
zdravotnických služeb (10%). Současně je naše postmoderní společnost ohrožena novými
rizikovými faktory ovlivňujícími naše zdraví negativním způsobem. Těmito faktory jsou například
nárůst závislostního chování, sedavý způsob života, zhoršené mezilidské vztahy, orientace na výkon
a konzum, spěch, stres, nesprávné složení stravy, nedostatek času a další. Každý z nás nese vlastní
odpovědnost za volbu svého životního stylu, zároveň ale také různí lidé disponují různými a
odlišnými dispozicemi a schopnostmi ke zvládnutí a vypořádání se s rizikovými faktory náš životní
styl ovlivňující (Duffková, 2008).

3 Přístup ke klientům
—————————————————————————————————————
Individuální práce s uživateli služeb
Každý jedinec je u nás vnímán jako jedinečný a rovnocenný. V prorodinných aktivitách je
uplatňován sociálně – pedagogický přístup, v jehož působení je kladen důraz na rozvoj individuality
každého jedince a zároveň rozvoj pozitivních vztahů ve skupině. Podporována je autonomie,
prožitky radosti, schopnost empatie, společného sdílení a vyjadřování vlastních názorů při
respektování práv druhých. Sociální zaměření v pedagogice je vnímáno jako podpora solidarity v
rodině i v širším sociálním prostředí, přijímání diverzity jako možnosti obohacení, jako výchova k
podpoře znevýhodněných ve smyslu “mít moc znamená pomáhat druhým”, orientace na základní
sociální dovednosti jako schopnost říkat “ne” jakékoliv formě násilí, manipulaci, xenobobních
projevech a diskriminaci, rozvoj schopnosti sebereflexe, sebepoznání a komunikačních dovedností,
vedení k odpovědnosti za svá rozhodnutí a jejich důsledky.
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Sociální začleňování
Inkluzivní principy se snažíme naplňovat průřezově všemi realizovanými činnostmi.
Prostřednictvím interdisciplinární spolupráce usilujeme o rovnoprávné začleňování člověka a
minoritních skupin do společnosti, inkluzi vnímáme jako přirozený sociální jev, jehož odpovědnost
náleží celé společnosti. Za nedílnou součást naplňování inkluzivních principů v praxi považujeme
práci s tématy stereotypů, předsudků.

4 Poskytované služby
—————————————————————————————————————
4.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 21

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež spadá dle zákona č. 108/2006. Sb., o sociálních službách
do služeb primární prevence a poskytuje dětem a mládeži následující základní činnosti:
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
c) Sociálně – terapeutické činnosti
d) Pomoc při obhajování oprávněných zájmů a práv a při obstarávání osobních záležitostí

Program NZDM připravují a realizují odborně vzdělaní a zkušení sociální pracovníci, pedagogové
volného a studenti humanitních oborů. V roce 2015 sdíleli s dětmi a mládeží jejich starosti a
pomáhali jim v naplňování jejich přání, při řešení jejich problémů, motivovali je ke zdravému
způsobu života pozitivním trávením volného času, vybízeli je k realizaci nových aktivit, pracovali s
podporou jejich potenciálu a na minimalizaci překážek bránících jejich rozvoji.

Celkový počet podpořených dětí a mládeže
Ambulantní a terénní forma :
Věkové kategorie:
6-14 let
15-26 let

169
124
45
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4.1.1 Přímá práce s dětmi a mládeží
Ambulantní forma
Otevírací doba:
Celkový časový rozsah:

pondělí až čtvrtek od 12 - 17 h
7735 h

V Klubu 21 se děti a mládež v roce 2015 měly možnost účastnit tématických odpoledních v
nejrůznějších činnostech výtvarných, hudebních, sportovních a jazykových. Tématická odpoledne si
kladou za cíl zprostředkovat dětem a mládeži činnosti ke smysluplnému trávení volného času, hrát
si, tvořit a rozvíjet vlastní autonomii. Lektoři a lektorky mají během celého tématického odpoledne
připravenou aktivitu, do které se děti a mládež mohou zapojit dle vlastního zájmu.
Terénní forma:
Výkon terénní práce:

školy, širší sociální prostředí (pomoc při jednání se souvisejícími
institucemi apod.), pobyt venku (hřiště, příroda), pobytový tábor
pondělí až neděle dle potřeb

4.1.2 Doučování
Pomoc s přípravou na vyučování
V rámci sociálně – pedagogické práce v NZDM Klub 21 pomáháme dětem a mládeži s přípravou na
vyučování. Děti a mládež ze základních a středních škol k nám mohou přijít kdykoliv během
otevíracích hodin a požádat naše pracovníky o pomoc s přípravou na vyučování. Lektorky a lektoři
doučování jsou dobrovolníci z řad studentů SpgŠ Beroun, Gymnázia, vyšších odborných a
vysokých škol.
Individuální doučování
Předměty: matematika, český jazyk, další předměty v rozsahu učiva 1. stupně ZŠ
Individuální doučování je organizováno na pravidelný čas po domluvě s pracovníky. Děti, mládež a
rodiče si volí předmět doučování. Předměty lze střídat.
Doučování dětí ve skupině
Doučování dětí v předmětu matematika a český jazyk. Maximální počet dětí ve skupině je 5.
4.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poslání
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora rodin při naplňování potřeb
nezletilých dětí v případech, kdy je jejich optimální vývoj ohrožen vlivem sociálně nepříznivé
situace.
Cílová skupina
Rodiny s nezletilými dětmi, jejichž optimální vývoj je ohrožen vlivem sociálně nepříznivé situace
Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.
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1. Sociální stabilizace rodiny
Činnosti směřující k podpoře ukotvení, nalezení místa, začlenění ve společnosti, nalezení statusu v
souvislosti s okolním prostředím, s odstraněním nebo zmírněním nejzásadnějších problémů.
2. Nasměrování rodiny k optimálnímu vývoji dětí
Rodina je již v zásadě ukotvena, stabilizována, začleněna a je potřeba pracovat na tom, aby si sama
nastavovala optimální životní podmínky, aby dokázala hledat a najít nejvhodnější směr.
Zásady
- Respektování individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou
příslušnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
- Respekt a ochrana práv uživatele služby včetně práva na přirozené riziko při jeho samostatném
rozhodování
- Individuální přístup k jednotlivým uživatelům
- Týmová spolupráce a jednotný přístup všech pracovníků k uživatelům služby
- Podpora uživatelů v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace,
systémové spojení
- Chránit uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě
Podpora žádoucích sociálních kontaktů uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí
Ambulantní forma:
Otevírací doba:
Terénní forma:

Výkon terénní práce:

úterý a čtvrtek 8 - 12 nebo individuálně dle potřeby
v bydlišti rodiny, školy, širší sociální prostředí (pomoc při jednání se
souvisejícími stitucemi, lékaři účast na volnočasových aktivitách
apod.)
pondělí až pátek 7 - 21

Celkový počet podpořených rodin
Ambulantní a terénní forma :
Celkový časový rozsah:

12
648 h
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4.3 Sociálně-právní ochrana dětí
Sociálně-právní ochrana dětí je realizována prostřednictvím poskytování služeb intervenční poradny
prvního kontaktu “Kompas” rodičům, širší rodině nebo jiné osobě pečující osobě, nacházející se v
problémové sociální situaci, poskytuje podporu a ochranu v takové míře, která není vhodně
zajistitelná v rámci poskyktování služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Vztahuje se na činnosti popsané níže.
a) Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje
b) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
c) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
d) Poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům/ zákonným zástupcům při výchově a
vzdělávání dětí a mladistvých
e) Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
4.3.1 Poradna prvního kontaktu “Kompas”
Poslání
Posláním poradny je nabídnout rodinám podporu včas a s možností anonimity, bez nebo s
objednáním, osobně nebo on-line:
“Čím dříve se podaří problém podchytit a pojmenovat, tím menší usilí je třeba vynaložit na jeho
odstranění“
Cíle poradny
Podpora a ochrana rodin, které se potýkají s problémy:
-

vztahů v rodině
rizikového chování některého z členů rodiny (závislost rodiče, dítěte apod.)
rozvodové a porozvodové problematiky
nemocí nebo úmrtí v rodině
školní neúspěšnosti dítěte
vztahů dítěte s vrstevníky (šikana apod.)

Cílová skupina
Rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za péči o dítě, kteří potřebují řešit problémovou situaci
související s péčí o dítě
Nástroje pomoci
- sociální poradenství
- psychosociální podpora
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- situační intervence
- zprostředkování odborných služeb
- asistenční činnost při jednání se subjekty souvisejícími s rodinou a péčí o dítě
- spolupráce se souvisejícími subjekty – systémové spojení
Provozní doba
Středa: 8 – 12 h nebo po individuální domluvě
Terénní práce: dle potřeby
Celkový počet podpořených rodin
Počet podpořených rodin: 21
Počet intervencí:
170
Financování
!Aktivity Intervenční poradny prvního kontaktu Kompas jsou hrazeny ze sociální oblasti
Humanitárního fondu hejtmana Středočeského kraje!
4.4 Akreditace vzdělávacího zařízení
Dne 8.4.2015 byla udělena naší organizaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Akreditované programy:
Zaměřeno na Život
Rám k Obrazu
Když to klape!
Jako ryba ve vodě!
S myšlenkou na konec
Na plný plyn!
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4.5 Projekt “Do školy v pohodě”
V uplynulém roce byla od 1.4. započata realizace ročního projektu pro podporu romské menšiny s
názvem “Do školy v pohodě”. Projekt byl vedeb organizací IREAS( Institut pro strukturální
politiku, o.p.s.) a jeho aktivity byly naplňovány v rámci poskytování služeb nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Registrační číslo projektu 3750027.

,

Projekt byl zaměřen na žáky romské národnosti základních škol v Berouně a Králově Dvoře. Jeho
cílem je podpora žáků v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím doučování,
podpora při integraci cílové skupiny do majoritní společnosti prostřednictvím neformálního
vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a terénních prací v rodinách cílové skupiny. Projekt
podporoval spolupráci mezi NNO, školami a místním OSPOD. Hmotným výstupem je vytvořená
metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání.
4.6 Účast v systémovém spojení
Komunitní plánování sociálních služeb Beroun
Pracovní skupina pro řešení grafitti Beroun
Pracovní skupina rozvoje sociálních služeb Beroun
Spolupráce se ZŠ, SŠ, SOU
Koordinace pracovní skupiny nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež Středočeského
kraje
4.7 Doplňková činnost
Příměstské tábory byly zaměřeny na osobní rozvoj dětí, učení se sociálním dovednostem a podporu
dětských přátelství.
4.7.1 Příměstské tábory
Témata realizovaných příměstských táborů:
Středověk

Hobit

Bláznivý věde

Byl jednou jeden život

Robinson

Poznáváme safari

Rodiče, jejichž finanční příjem nebyl dostačující a tento stav mohli doložit, uplatnili nárok na
dotační příspěvek.
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4.6.2 Pobytový tábor
Bohové z Olympu
Rodiče, jejichž finanční příjem nebyl dostačující a tento stav mohli doložit, uplatnili nárok na
dotační příspěvek.

5 Lidé v organizaci
—————————————————————————————————————
5.1 Organizační struktura
Statutární orgán
Mgr. Zdeňka Benešová - předsedkyně
MUDr. Daniel Hylas - místopředseda
Miroslav Ulbert – člen výboru spolku
5.2 Pracovníci v nepřímé péči
Odborný dohled
MUDr. Danile Hylas
Koordinátor spolku
Mgr. Zdeňka Benešová
Účetní zpracování hospodaření
Vlasta Nováková
Koordinátor projektu “Do školy v pohodě”
Bc. Klára Kováčová
Bc. Kamila Říhová
5.3 Pracovníci v přímé péči
Sociální pracovník a sociální pedagog nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a poradny
prvního kontaktu “Kompas” , metodik sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Mgr. Zdeňka Benešová
Pedagog volného času nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Zuzana Spurná
Mgr. Kateřina Dobrinič
Johana Benešová
Lektoři volnočasových aktivit, doučování, příměstských táborů a pobytového tábora
Nikola Gierczakowská
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Tereza Hrbková
Petra Dušková
Diana Lisá
Karolína Pondělíčková
Lucie Malcová
Tereza Ernestová
Jan Hrubý
Markéta Vokáčová
Sabina Richterová
Psycholog poradny prvního kontaktu “Kompas”
Mgr. Tereza Špinarová
5.3.1 Pracovníci projektu “Do školy v pohodě”
Terénní pracovník sociálně-aktivizačních služeb
Zdeňka Grundziová
Lektoři volnočasových aktivit, doučování, příměstských táborů a pobytového tábora
Diana Lisá
Ladislava Spurná
Tereza Hrbková
Petra Dušková
Viktorie Hana Adamíková
Pavel Tvaroh
5.4 Dobrovolnictví a praxe
Studentky Střední pedagogické školy Beroun
Studentky vyšších a vysokých odborných škol humanitního zaměření

6 Hospodaření spolku
—————————————————————————————————————
6.1 Příloha účetní závěrky
Účetní období
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2015.
Účetní postupy
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s předpisy pro účetní jednotky
jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

!

Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.

!

!

!13

!

Supported by a grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway through
the EEA Grants

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně a odepisován shodně
s daňovými odpisy. Do této skupiny spadá pořízený hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než
jeden rok s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis.
Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok není vykazován v rozvaze a je účtování přímo do
nákladů v měsíci jeho pořízení. Účetní jednotka vede inventurní seznam drobného hmotného a
nehmotného majetku.
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je veden v Kč na běžném bankovním účtu a v pokladně.
Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.
Závazky
Bankovní úvěry a finanční půjčky jejichž doba splatnosti nepřesahuje jeden rok jsou vedeny jako
krátkodobé závazky.
Daň z příjmu
Daň se počítá z účetního zisku upraveného o daňově neuznatelné náklady a nezdanitelné výnosy
pomocí platné sazby daně právnických osob.
Účtování o darech a dotacích
Přijaté peněžní dary od fyzických a právnických osob jsou účtovány na účet 682 – přijaté
příspěvky. Přijaté dotace jsou účtovány na účet 691 provozní dotace
Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se časově rozlišují. Účtují se do období s nímž časově a věcně souvisejí.
Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v českých korunách. Zůstatek k 31. 12. 2015 činil
na bankovní účtu Kč 288464,48. Zůstatek v pokladně k 31.12.2015 činil Kč 11235,-.
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Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zůstatek k 1.1.2015
Přírůstek
Zůstatek k 31.12. 2015

6000
0
6000

Dlouhodobý hmotný majetek
Zůstatek k 1.1.2015
Přírůstek
Zůstatek k 31.12. 2015

19716
0
19716

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Účetní jednotka zakoupila drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě Kč 64620,--.
Seznam DDHM: skříňka s prosklenými dvířky, 3x LED monitor Asus VX228H, 3x PC Lenovo
IdeaCentre H50-50, Laptop Lenovo Ideapad G500, skříň kovová policová šedá.
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
————————————————————————————————————————
Účetní jednotka eviduje k 31.12. 2015 pohledávky ve výši Kč 0,-- a krátkodobé závazky z
obchodních vztahů ve výši Kč 0,--.
Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.
Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti
————————————————————————————————————————
K 31.12. 2015 činí závazky ze zdravotního pojištění Kč 0,--, závazky ze sociálního pojištění Kč 0,-a daň z příjmu ze závislé činnosti Kč 0,--.
Daň z příjmu
————————————————————————————————————————
Daň z příjmu za zdaňovací období roku 2015 činila Kč 0,--.
Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
————————————————————————————————————————
Stav k 31.12. 2015 v tis. Kč
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Počet zaměstnanců

Náklady na SP a ZP

Mzdové náklady

Vedoucí pracovníci

1

331

113

Zaměstnanci

6

530

113

Celkem

7

861

226

 7 Poděkování
__________________________________________________________________________
Za finanční a věcnou podporu děkujeme:
Středočeský kraj odbor sociálních služeb
Humanitární fond hejtmana Středočeského kraje
Město Beroun

8 Kontakty

____________________________________________________________________
Kontaktní údaje
Pro zdraví 21 z.ú.
Havlíčkova 8
26601 Beroun
www.prozdravi21.cz
www.klub21beroun.cz
Dne ………… 2016

Mgr. Zdeňka Benešová
………………………..
ředitelka

Dne ………… 2016

MUDr. Daniel Hylas
…………………………
předseda správního výboru

!

Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů.

!

!

!16

!

Supported by a grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway through
the EEA Grants

!17

