VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
ECCE HOMO ŠTERNBERK
ZA ROK 2012
Vizí našeho sdružení je snaha
o vyrovnání podmínek pro sociální
a společenský rozvoj uživatelů našich
služeb v přirozeném prostředí.
Podporujeme naše uživatele již
sedmnáctým rokem.

\

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK

POSLÁNÍM SDRUŽENÍ
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním je pomoc a podpora rodin s dětmi v tíživých životních situacích,
vzdělávání a získaní schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život
v naší společnosti.

POSLÁNÍM SDRUŽENÍ
terénní programy
Posláním je pomoc vyhledávání a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
v přirozeném prostředí a rozvoj jejich schopností a dovedností, které jim umožní
plnohodnotný život v naší společnosti.

HODNOTY ORGANIZACE
Spolehlivost
Zdrojem růstu jsou znalosti
Důvěryhodnost
Otevřený a přátelský přístup

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Podpora lidské důstojnosti
Profesionální a individuální přístup
Podpora sociálního začleňování
Aktivita uživatelů
Samostatnost
Respekt
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ

Název: OBČANSKÉ

SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK

Sídlo : Masarykova 12, 785 01 Šternberk, tel.: 737420371
kancelář: Dvorská 13, 785 01 Šternberk, tel.:588 517 372
kancelář: Opavská 89,79305 Moravský Beroun a od 1.9.2012 Masarykova 371,
tel.733564699
IČ : 66181399, DIČ : CZ66181399
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
pobočka Šternberk, č.ú.: 180 315 2379/0800

PROVOZOVNÍ DOBY
Centrum pro rodinu, děti a mládež
Dvorská 13, Šternberk
Masarykova 371, Moravský Beroun
Po-pá 8-12

13-16.30

Terénní programy Šternberska
Dvorská 13, Šternberk
Po-pá 7-14
(8-10 v kanceláři)
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ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
ECCE HOMO ŠTERNBERK

1. Projekt pro zdravotně postižené a jejich přátele „Být spolu“
Odpovědná vedoucí: PaedDr. Eva Kráčmarová

Program sportovní:
Kuželkářská liga zdravotně postižených pokračovala již svým sedmnáctým
ročníkem. Účastnilo se jí pravidelně 27 kuželkářů a od roku 2011 přibyly 3
družstva kuželkářek z Kokor, tak liga získala nejen jinou sportovní úroveň, ale
především i společenskou a sociální. Bohužel z provozních důvodů zařízení se
kuželkářky nemohly účastnit naší ligy.

Liga probíhala deseti koly v průběhu roku

až do finále v listopadu a byla ukončena nesoutěžním předvánočním kolem
v prosinci 2012.
Zimní hry. V roce 2012 vlivem mrazivého počasí se zimní hry soustředily na
procházku po naučných stezkách města Šternberka v podhůří nízkého Jeseníku a
následném ohřátí těla na prohlídce nově otevřené Expozice času ve Šternberku,
ze které si účastníci odnášeli neuvěřitelné zážitky, například zážitky z vlastní
tvorby sluneční soustavy s interaktivní tabulí a zároveň ověření vlastních znalostí
hvězd i planet noční oblohy a další.
Stolní tenis je také sport, který mohou i na špičkové úrovni hrát lidé se
zdravotním postižením. Svými výkony nás mnohé předčí a je to nejen o
překonávání hendikepu, ale především o chuti něco dokázat i v tomto sportu.
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Opět jsme se setkali v bojích o poháry i další hodnotné ceny v tělocvičně
místního Sokolu ve Šternberku. Všichni však víme, že jde nám především o
vzájemné setkání přítel nikoli o vítězství.

Program kulturní:
Třetí ročník dobročinného koncertu OS ECCE HOMO Šternberk nám
ukázal, že je prospěšné pořádat nesoutěžní setkání spojené s hudbou k poslechu,
ale i k tanci, kterého se mohou účastnit nejen tanečně nadaní. Tentokrát nám
hrála hudební skupina vedena panem Milanem Šímou. Všichni jsme se velmi
srdečně bavili. Dobročinného koncertu se účastnili i osoby na vozíčku a s těžkým
fyzickým a kombinovaným postižením.

Budeme jej pořádat pro zájem o něj i

v dalším roce.

Program pobytový:
Ozdravné pobyty také neodmyslitelně patří do aktivit, které pořádáme
v rámci tohoto projektu.
Tradiční zlatokopecký

pobyt ve Zlatých

Horách, kde již bez našeho

kamaráda zlatokopa Henryho, jsme rýžovali zlato z místního potoka a kádě u
Zlatorudných mlýnů (zlatokopecký skanzen), objevovali jsme krásy přírody na
stezkách kolem Nových mlýnů a historii zlatokopectví na Moravě. Toulání se po
zlatých Horách je však podmíněné dobrým sportovním výkonem na stezkách při
hledání jarních překvapení přírody.
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Další pobyt jsme absolvovali v prvním týdnu velkých prázdnin. Tentokrát jsme
navštívili i s přáteli z Prostějova Valachy – Prostřední Bečvu, Rožnov pod
Radhoštěm se známým skanzenem, Pustevny s úžasným Radhoštěm, valašským
koloritem i architekturou, koupáním na Horní Bečvě – přehradě, místní letní
veselicí s tradicemi Valašska a jinými zajímavostmi.

Další ozdravný pobyt - tábor pro děti, které mají speciální potřeby, jsme pořádali
opět na Radíkově v prostředí lesa, koní a zoologické zahrady s koupáním
a poznáváním přírody a krás našeho nejbližšího okolí.

V prosinci jsme opět zakončili letošní kuželkářskou ligu zdravotně postižených a
předvánočním kolem kuželkářů jsme zakončili celý program projektu
„BÝT SPOLU 2012“.
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Zrealizované akce v projektu za rok 2012
měsíc

počet

Datum akce

účastníků
leden

9.1.

první kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

únor

3.2.

3.2. - Zimní hry Lipina 2012 – zrušeny z důvodu velikého

25

mrazu/ nahrazeno: „Po naučných steskách“ a návštěva
Expozice času
20.2.

druhé kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

29.2.

turnaj ve stolním tenisu

40

březen

5.3.

třetí kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

duben

10.4.

třetí

ročník

dobročinného

koncertu

pro

osoby

se

100

zdravotním postižením i bez
3.4.

čtvrté kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

7.5.

páté kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

31.5.

odjezd na pobyt ve Zlatých horách

13

1.-3-6.

Pobyt ve Zlatých horách

13

4.6.

šesté kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

30.6.

odjezd na pobyt v Beskydech

23

1.-8.7.

Pobyt v Beskydech

23

+vesnická zábava

100

31.7.

Odjezd na pobyt v Radíkově

18

srpen

1.-3.8.

Pobyt v Radíkově

18

září

6.-9.9.

Pobyt ve Zlatých horách

23

17.9.

sedmé kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

říjen

8.10.

osmé kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

listopad

12.11.

deváté kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

prosinec

3.12.

vánoční kolo kuželkářské ligy zdravotně postižených 2012

27

květen

červen

červenec

a hodnocení projektu

6

\

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK

2. Sociální služby
Odpovědná vedoucí: Mgr. Pavlína Kráčmarová

I. „Centrum pro rodinu, děti a mládež“
Moravský Beroun a Šternberk
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi §65

Předškolní program
V tomto programu jsme se zaměřili na děti, které nenavštěvovaly
mateřskou školku. Obsahem programu bylo seznámení dětí s povinnostmi, řádem
a aktivitami, které je čekají v rámci školní docházky. Děti se učily základní
návyky (hygiena, určitý řád a struktura hodin) a osvojovaly si dovednosti
potřebné k úspěšnému zvládnutí přechodu z dětských her na základní školu.
Rodiče dětí se aktivně zapojovali do činnosti minimálně jednou týdně.

Program rozvoje osobnosti
Tento program reaguje na aktuální potřeby dětí a je zaměřený především
na děti do 12-ti let, kde je třeba pravidelně pracovat na základním rozvoji dítěte.
U nejmenších jsme velice uvítali přítomnost některých rodičů. Trénovali jsme
například jemnou motoriku, paměť, řeč (logopedie), barvy i logické myšlení.

Program rozvoje dovedností
Tento program reaguje přímo na potřeby dětí i mládeže. Pomocí dotazníků
a rozhovorů zjišťujeme aktuální zájmy a přizpůsobujme náplň práce. Z výsledků
dotazování vybíráme činnosti, které je schopno Centrum zajistit a připravujeme
časový plán. Program je zaměřen převážně na mládež od 12-ti let. V terénní
7
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formě jej poskytujeme ve Šternberku. V roce 2012 byl pro tuto cílovou skupinu
otevřen hudební kroužek (zpěv a kytary), výtvarný (výroba děl), angličtina
a příležitostně taneční kroužek.

Program zvyšování počítačové gramotnosti
V rámci programu prohlubujeme základní dovednosti v orientaci na
internetu (email, vyhledávání) a základní dovednosti uživatele počítače (psaníword, aj.). U nejmenších dětí pak využíváme možnost naučných her (pexeso,
omalovánky) přímo na dětských internetových stránkách. Tuto službu využívají i
rodiče při vyhledávání zaměstnání, aj.

Program kreativních činností
V rámci tohoto programu nabízíme dětem možnost rozvíjet jejich
umělecké aktivity a pohled na svět. V divadelním kroužku dochází k rozvoji
mluvené češtiny, paměti i schopnosti sebevyjádření. Součástí kroužku jsou také
romské písničky.

Program sportovní
V rámci sportovního programu máme k dispozici v letních měsících hřiště u
ZŠ Opavská v zimě nebo za špatného počasí využíváme naši tělocvičnu.
Nejoblíbenějšími aktivitami se staly ping pong, fotbálek a míčové hry. Děti se
také účastnily fotbalového turnaje v Přerově.

Program prevence sociálně patologických jevů
V tomto programu si klademe za cíl zvyšovat informovanost našich
uživatelů v rámci předem daných témat (drogy, násilí, aj.) a nutnosti pokračovat
8
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v systému vzdělávání i po základní škole. Pomáháme nejen chránit děti před
nebezpečími (např. diskuze o šikaně), ale společně s mládeží vytipováváme
vhodné střední školy a učiliště, kam by mohli po základní školen nastoupit
(spolupráce s olomouckými učilišti, aj.). Při besedách i přednáškách klademe
důraz na sebevyjádření účastníků a právo na svůj názor a jeho obhajobu.

Program individuální podpory při školních povinnostech
Program pružně reagoval na potřeby dětí a mládeže ve výuce a pracovnice
úzce spolupracovaly se školou i rodiči.

Program environmentální výchovy
Program se zaměřil na využívání naučných stezek v našich lokalitách a
potřebu dětí uvědomovat si přírodní bohatství okolo nás. Součástí programu je
nejen přednášková činnosti, ale i hry v přírodě.

Program terénní pro děti
Program aktivně reagoval na potřeby dětí rozvíjet jejich osobnost a
dovednosti v jejich přirozeném prostředí. Aktivity byly podobné jako v programu
rozvoje osobnosti s větším důrazem na logopedii. V programu byli i zdravotně
postižené děti.

Program poradenský
V tomto programu jsme poskytovali základní poradenství a při potřebě
další spolupráce jsme zkontaktovali kolegy z našich Terénních programů
Šternberska.
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Statistické údaje

Počet uživatelů:

Klub

Děti a mládež

94

Rodiče

program či aktivita

37
Počet
kontaktů/rok

Předškolní a Malý

Velký klub

Dospělí

Předškolní program (počet uživatelů-7)

231

Program rozvoje osobnosti

3050

Program rozvoje dovedností

2078

Program kreativních činností

50

Program prevence soc. patologických jevů

57

Program zvyšování počítačové gramotnosti

923

Program environmentální

820

Program sportovní

107

Program indiv. podpory při školních povinnostech

289

Program terénních aktivit pro děti

613

Program rozvoje osobnosti-skupinové úkoly

397

Program sportovní

347

Program počítačové gramotnosti

1443

Program prevence soc. patologických jevů

20

Program rozvoje dovedností a filmový klub

100+24

Účast rodičů v programech a Program poradenský

119+148

Celkem

10076
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Zrealizované aktivity nad rámec programů za rok 2012
Počet

měsíc

Datum

Akce

účastníků

březen

16.3.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)

31

31.3.

Aquapark

3

duben

2.-4.4.

Účast prací dětí na Velikonoční výstavě

10

květen

19.5.

Aquapark (malé děti)

8

27.5.

Aquapark

5

červen

22.6.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)

25

Srpen

31.7.-4.8.

Tábor v Radíkově

15+3

Výlet do ZOO, Jízda na koních, Dne s Policií ČR, aj.

září

říjen

Listopad

prosinec

24.8.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)

20

17.8.

Výlet do Brna-Muzeum romské kultury

5

14.8. a 16.8. Hry v přírodě I., Hry v přírodě II.

18+20

7.9.

Hurá do kina

8

14.9.

Výlet na kolotoče

21

27.9.

Výlet do Šternberka (předškolní program MB)

1

29.9.

Turnaj v Přerově

6

1.10.

Den s prvoukou

9

19.10.

Výlet do MB na soutěže (pro děti ze Šternberka)

8

19.10.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)

29

26.10

Hurá do kina

10

2.11.

Haloweenské odpoledne

36

7.11. a 12.11. Společné vaření

12+15

23.11.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)

20

30.11.

Vyhlášení výsledků literární soutěže

34

5 a 6.12.

Mikulášská besídka Šternberk (2 lokality)

18+20

7.12.

Mikulášská besídka Mor. Beroun

35

21.12.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance) a besídka

21
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V roce 2012 se nám opět podařilo výrazně rozšířit naše služby a umožnit
tak dětem a mládeži nejen prostor pro volný čas, ale prostřednictvím
subprojektů a výraznou spoluprací se školami (nově ZŠ Olomoucká ul. Šternberk)
zvyšovat motivaci ke vzdělávání. Akce Tržnice má úspěch nejen u dětí, ale i u
učitelů.
Nabídli jsme našim uživatelům pestré programy, které korespondují
s jejich potřebami a jsou v souladu s možnostmi organizace. Podle ohlasů
(dotazníky, rozhovory) jsou uživatelé se službami spokojeni .
V roce 2013 je naším zájmem dál programy inovovat a rozvíjet
prostřednictvím vzdělávání pracovníků a dílčích projektů: např. zavádění
Montessori pedagogiky do předškolního programu.

Subprojekty v rámci činnosti Centra:

Savi godi, avka dživel (podpořen MŠMT)
Projekt Tržnice měl princip v hodnocení dětí na základě jejich docházení
na doučování ve škole, školní přípravou v Centru, dobrého chování apod. Pokud
ovšem docházelo k porušování pravidel klubu nebo řádu ve škole byly naopak body
odečítány. Paní učitelky nám pak v žákovských knížkách posílali tabulky bodů za
ten daný týden a ty jsou pak dětem přičteny. Na nástěnce měli děti k dispozici
ceník (jaké věci si za body mohou koupit- převážně školní potřeby). Subprojekt
tak jednoznačně pomáhal ke zvyšování motivace ke vzdělávání a děti se opravdu
snažili a většina si i střádala body na výlety.
Součástí projektu je i přednášková činnost na téma Peníze a my.
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Hip Hop liga - Podpořena Městem Moravský Beroun
a Stress-jeans shop
Taneční soutěž v HIP HOPu vznikla ze zájmu dětí a mládeže o tento typ
hudby a tance.
Soutěž probíhaly v tělocvičně v Moravském Berouně za hojné účasti dětí a
mládeže z Mor. Berouna, Lipníku a Šternberka. Soutěžilo se v několika věkových
kategoriích vždy rozdělené na sóla, dua a break dance. Tanečníci měli jednu
minutu na svou choreografii, dvoučlenná porota hodnotila maximálně deseti body.
Projekt umožňoval nejen rozvíjet taneční dovednosti dětí a mládeže, ale
prostřednictvím konkurenčního prostředí vytvořit zájem o další zdokonalování
jejich schopností, načerpat nové zkušenosti a soutěž také zprostředkovává
kontakt se společenským prostředím nejen pro děti a mládež ze sociálně slabšího
prostředí, ale i pro všechny, kdo se zajímají o tanec.
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II.

Terénní programy Šternberska -terénní programy (§69)

Program dluhového poradenství
V rámci tohoto programu jsme poskytovali našim uživatelům podporu
a vzdělávání v oblasti dluhové problematiky. Nejčastější zakázkou byla pomoc při
tvorbě plátkového kalendáře a jednání s exekutory. Těmto situacím jsme se však
snažili i předcházet-vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti.

Program právní podpory
Program reagoval na aktuální potřeby uživatelů zvláště v oblasti sepisování
návrhů k soudům různých charakterů.

Program asistenční
Do činnosti tohoto programu patří veškeré doprovody na úřady, k lékaři,
soudům a jiným institucím dle zakázky uživatele.

Program komunitní
Program měl za cíl zlepšení sociálně společenských vztahů v komunitě i ve
vztahu k veřejnosti. Součástí bylo pořádání akcí, kde toto setkávání mohlo
probíhat. Do tohoto programu jsme zahrnuli i nácvik specifických kompetencí
jako například společné vaření.

Počet uživatelů: 13
Počet kontaktů/rok: 887
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Činnosti v rámci pověření sociálně právní ochrany dětí
Podpora rodičům
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
-např. spolupráce se školami, zvláštní příjemce dávek
Poradenství při výchově
-pedagogické činnosti v rodině- např. nácvik rodičovských dovedností
Pomoc při péči o zdravotně postižené dítě
-speciálně pedagogické činnosti v rodině

Individuální plán dítěte
-monitoring funkcí rodiny
Vyhodnocení situace v rodině
1/ zakázka OSPOD- rodina mající např. dohled- v souladu s IPOD
2/zakázka rodiče: zjišťujeme potřeby dítěte, přání; rodičovské
kompetence, sepisujeme cíle a podle toho tvoříme individuální plán
-spolupráce s OSPOD (+případové konference)

Pořádání přednášek
-přednášky rozvíjející osobnosti rodičů (převážně maminek)

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
-cyklus přednášek na téma prevence soc. patol. jevů, spolupráce s Policií ČR

Zařízení sociálně výchovné činnosti
-programy Centra
15
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3. Naučné stezky

Program obnovy (za podpory dotace Města Šternberk, smlouvě o reklamě
Lesy ČR a Maletínský pískovec)
Obnova naučných stezek Prabába a Zelená probíhala průběžně celý rok.
V roce 2012 se podařilo obnovit několik tabulí a jejich přístřešky. Bohužel
v některých částech stezek se stále potýkáme s ničením odpočinkových míst a
tak je obnova zdlouhavější. V roce 2013 opět chytáme výměnu tabulí a opravu
odpočinkových míst.

Využívání stezek s dětmi-environmentální výchova
Stezky jsou oblíbené nejen veřejností, ale i „našimi“ dětmi, které se tak
mohou věnovat environmentální výchově a poznávat prvouku v praxi.

4. Vzdělávací středisko
Akreditovanou vzdělávací společností jsme od roku 2011

Akreditace kurzu Profesní a osobnostní rozvoj pracovníka
-témata kurzu: například supervize, hodnocení pracovníků, aj.
Akreditace kurzu Standardy kvality sociálních služeb
-témata kurzu: standard 1-15 a praxe
Akreditace kurzu Pracovník v sociálních službách (150 h)
-obecná témata: např. komunikace, psychologie, somatologie, soc. služby
-specifická témata: práce se seniory, vyloučených lokalitách, dětmi

16
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PŘEHLED DOTACÍ A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Příjmy:
Dotace projektů:
Ministerstvo zdravotnictví ČR

200.000,00

MPSV ČR

544.000,00

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

400.000,00

MŠMT + MŠMT 2.kolo ČR

297.000,00

KUOL (Centrum + Být spolu)

80.000,00

Úřad práce (SÚPM+MOP)

92.400,00

Město Šternberk (všechny projekty)

28.000,00

Moravský Beroun

7.000,00

ostatní příjmy
Tržby z prodeje služeb

163.808,00

Dar finanční

219.000,00

Úrok

350,10

Příjmy z reklamy

137.500,00

Tržby z vlastní činnosti

26.519,00

Přijaté příspěvky ( účastnické,..)

86.810,00

Celkem

2 282 387,1
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PŘEHLED NÁKLADŮ NA ČINNOST ORGANIZACE

Náklad na projekt Být spolu celkem
Náklad na sociální služby celkem
Náklad na další činnost
(stezky, pohonné hmoty, materiál, aj.)
Vratka půjčky
Celkem

381000,00
1 557219,00
223729,10
120439,00
2 282 387,1
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DOTACE, DARY A MATERIÁLNÍ POMOC NÁM POSKYTLI:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Krajský úřad Olomouckého kraje
Město Šternberk
Město Moravský Beroun
OG RESEARCH

s.r.o.

Vodohospodářská společnost Olomouc
EKO-UNIMED s.r.o., Česká spořitelna, LENA Chemical
INVEST CZ a.s.
REMIT s.r.o.
PRONAR Zdeněk Kubín
firma Kobau, firma Team taxi
Stress jeans shop
Pivovar ZUBR Přerov
Pivovar Litovel

Osobní finanční dar poskytli:
Ing. Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu ČR
Karel Soukup
Stonawský, Zemánek, Hornofová, Vavroušek

Děkujeme.
19
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Členové sdružení se zúčastnili několika desítek seminářů, školení
a akcí zaměřených na práci občanských sdružení a spolupráci
nestátních neziskových organizací v ČR a rozvoj kompetencí pracovníků.
Jsme členy České rady humanitárních organizací.

Jsme zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb Šternberska
i do plánování sociálních služeb na krajské úrovni.
a v tisku byly uveřejněny články o činnosti OS.

Děkujeme všem, kteří naši činnost podporují.

Zástupce sdružení:
PaedDr. Eva Kráčmarová, statutární zástupce
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