Světlo Kadaň z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Výroční zpráva
Úvodní slovo předsedy

Vážení čtenáři,
jako každý rok i letos se s Vámi podělíme o výstupy z naší činnosti v roce 2020. Rok 2020 byl pro
nás, stejně jako pro celou společnost velice specifický z důvodu pandemie. Naše služby jsou založené
zejména na osobním kontaktu s klienty, což díky pandemickým opatřením bylo velice problematicky realizovatelné. Domnívám se, že díky osobnímu nasazení každého pracovníka jsme dokázali najít
způsoby, jak našim klientům zajistit přístup ke službám. V mnohých situacích nás pandemie donutila
přemýšlet jinak “nově“. Pevně věřím, že tato situace nás spíše posílila , přinesla nám mnoho nových
pohledů na jednotlivé služby a ukázala nám možnou budoucnost naší práce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům a to stálým i externím za mimořádnou
práci v první linii a samozřejmě všem donátorům a přispěvovatelům, kteří nás finančně podporovali
i v této obtížné situaci.
Mgr. Bc. Jan Hudák
předseda organizace
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Světlo Kadaň s.z.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
IČO: 65650701 • DIČ:CZ65650701
bankovní spojení: 19-8186080227/0100
svetlokadanzs@seznam.cz • www.svetlokadanzs.cz

Světlo Kadaň z.s.
Souhrn ukazatelů za celou organizaci

140

zaměstnanců

3 010
klientů

Světlo Kadaň s.z.
Husova 1325, 432 01 Kadaň

48 742

Zapsáno ve spolkovém rejtříku vedeném u Krajského 			
soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2780.

osobních kontaktů

423 355

Statutární zástupce
Mgr. Jan Hudák

vydaných injekčních stříkaček
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ADI

www.svetlokadanzs.cz
manazer.adi.svetlozs@seznam.cz
tel.: +420 725 853 042

Sekce adiktologických služeb
Mgr. Lucie Halouzková

•

K-centrum Chomutov

•

Terénní programy – Chomutovsko

•

K-centrum Kadaň

•

Terénní programy – Kadaňsko

•

K-centrum Karlovy Vary

•

Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce

•

Terénní program Karlovarsko - sociálně vyloučené
lokality

•
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Poradna Světlo
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ADI

K-centrum Chomutov
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

412
uživatelů

7 825
kontaktů

143 526
vydaných injekčních stříkaček

160/96,40
intervence – celkem hodin
I přes pandemii Covid – 19 bylo K-centrum hojně navštěvováno a vyhledáváno. Ani v průběhu
zhoršující se situace nebylo zařízení uzavřeno, služby byly poskytovány v běžné provozní době, omezován byl pouze počet uživatelů v Kontaktní místnosti a čas, který mohli v zařízení strávit. Je pro nás
významné, že jsme docílili navýšení výměnného programu, čímž pomáháme minimalizovat rizika spojená s užíváním a ochraně celé společnosti. Nelze opomenout také poskytování informací o epidemii
a postupu v případě podezření na nákazu. Ve spolupráci s Magistrátem města jsme opět vydávali
polévky, letos se nám podařilo distribuovat také deky a polštáře. Naším cílem je i pro další rok to, aby
klienti nestagnovali v aktuální nepříznivé situaci, ale byli schopni sami se rozhodovat a začlenit se do
společnosti.

Projekt K – CENTRUM CHOMUTOV A K – CENTRUM KADAŇ “BEZ ZÁVISLOSTI”
je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010274
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Díky spolupráci
jsme mohli uživatelům poskytnout i deky
a polštáře.
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ADI

Terenní programy - Chomutovsko
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

SBĚR NA
SÍDLIŠTI

211
uživatelů

1 141
kontaktů

79 994
vydaných injekčních stříkaček

128
intervence – celkem hodin
Rok 2020 byl vzhledem k současné epidemiologické situaci náročný. Jak pracovníci tak i klienti se
potýkali s nejistotou, jak bude služba a provozní doba vypadat další den/týden/měsíc.
Přesto jsme se snažili službu i nadále rozvíjet a přizpůsobit současné situaci. S klienty jsme pracovali na dodržování nařízení (nošení roušek, dodržování rozestupů apod.) a snažili jsme se, aby služba
fungovala co nejlépe. Zároveň se nám podařilo udržet si důvěru mezi klienty, kteří se na nás více obraceli s potřebou pomoci při jednání s úřady, lékaři a podobně.
Na začátku léta jsme k výkonu terénní práce začali využívat i služební kola. Jejich používání ještě
zvýšilo dostupnost služby a naší mobilitu. Město „neobjíždíme“ po silnicích, ale pohybujeme se přímo
lokalitou, kde se s klienty běžně setkáváme.

Od roku 2017 je služba realizována v rámci projektu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2", projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/15_005/0005703
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Použité jehly
klienti sami
vhazují do
kontejneru.
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K-centrum Kadaň
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

HYGIENICKÝ
SERVIS

127
uživatelů

3 484
kontaktů

56 804
vydaných injekčních stříkaček

132
intervence – celkem hodin
Předně tímto děkujeme vám všem, kteří jste s námi po celý rok 2020 spolupracovali!
Rok 2020 se pro nás stal symbolem změn nejen celospolečenských, ale i v našich službách konkrétních, a to z důvodu šířící se koronavirové pandemie a s tím souvisejících vládních opatření proti
jejímu šíření. V rámci potravinového servisu jsme v našich službách zaznamenali vysoký nárůst jeho
poskytování, jelikož klienti mnoho jiných možností oproti obvyklosti neměli. Rovněž tak vzrostl zájem
o informační servis.
V průběhu roku 2020 jsme uživatelům služeb poskytovali informace nejen ze zdravotní a sociální
oblasti, ale také o vývoji situace šíření nemocí Covid-19 a nastavenými vládními opatřeními, včetně informací o možnostech řešení a opatření při zjištěné nákaze.

Projekt K – CENTRUM CHOMUTOV A K – CENTRUM KADAŇ “BEZ ZÁVISLOSTI”
je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010274
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Provoz kontaktní
místnosti s použitím ochranných
pomůcek.
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Terenní programy - Kadaňsko
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

MONITOROVÁNÍ
LOKALIT
A SITUACE
KLIENTŮ TP

221
uživatelů

2 313
kontaktů

43 223
vydaných injekčních stříkaček

126
intervence – celkem hodin
Přestože v roce 2020 nebyla služba financována zdroji EU, podařilo se nám zajistit financování
z jiných zdrojů a realizace programu probíhala bez problémů. V souvislosti s pandemií jsme uživatelům
služeb poskytovali ochranné roušky a desinfekci. Tento ochranný materiál přijalo všech 220 uživatelů
a to v průběhu celého roku opakovaně. Informačního servisu využili v roce 2020 opět všichni uživatelé,
přičemž servis obsahoval i informace o aktuálním dění, opatření proti šíření nemoci Covid -19 a také
možnosti ubytování při karanténě pro osoby bez přístřeší.
Významnou změnou je nové zázemí služby v lokalitě Prunéřov v prostorách Centra sociálních služeb. Velmi si ceníme spolupráce se všemi dlouhodobě i nově spolupracujícími institucemi, jejichž přispění bylo realizaci služeb velkým přínosem. Tímto všem děkujeme!
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Nové zázemí TP
Kadaňsko v CSS
v Prunéřově.
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K-centrum Karlovy Vary
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

152

POTRAVINOVÁ
BANKA

uživatelů

3 595
kontaktů

61 375
vydaných injekčních stříkaček

383/191,5
intervence – celkem hodin
Rok 2020 byl pro službu i klienty plný různých změn spojených s epidemií covid-19 a vládními
opatřeními. I přesto jsme služby nemuseli uzavírat a byli jsme pro uživatele dostupní po celý rok. Častěji
než dříve byla využívána tzv. sekundární výměna, jak z důvodu udržení anonymity klientů, tak i díky
omezování pohybu. V průběhu roku probíhala informativní kampaň o službě formou plakátů v MHD,
na výlepových tabulích v Karlových Varech a okolních městech. V září se nám podařilo uspořádat tiskovou konferenci, na které jsme spolupracujícím organizacím, zástupcům měst a kraje, představili služby
poskytované organizací v Karlovarském kraji. Prezentace služeb probíhá stále na FB stránkách, také
distribucí letáků ve spolupracujících organizacích.
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VÝMĚNNÝ
PROGRAM
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ADI

Terenní programy - K. Vary a přilehlé obce

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

ZÁZEMÍ
KLIENTŮ
NA SQUATU

97
uživatelů

1 354
kontaktů

38 433
vydaných injekčních stříkaček

174/87
intervence – celkem hodin
Rok 2020 byl pro službu i samotné klienty plný různých změn z důvodu vládních opatření. I přesto,
že docházelo k omezování, jsme služby nemuseli zcela uzavírat a vyjížděli jsme za klienty po celý rok.
Působíme stále v lokalitách Ostrov, Jáchymov, Chodov a Karlovy Vary. Větší roli hrála i v tomto roce
sekundární výměna. Důvodem bylo zachování anonymity klientů a pokračující vládní opatření omezující pohyb. Po celý rok probíhala informativní kampaň, ve které jsme formou plakátů v MHD, na výlepových místech v Karlových Varech i okolních obcích informovali veřejnost o poskytovaných službách
a lokalitách, ve kterých působíme. Prezentace služeb dále probíhala na sociálních sítích a distribuovali
jsme také letáky spolupracujícím organizacím a úřadům v daných lokalitách.
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Sběr
injekčního
materiálu
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Terenní program Karlovarsko

- sociálně vyloučené lokality - ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

Klientům jsme
distribuovali
ochranné
pomůcky.

306
uživatelů

2 374
kontaktů

1070,5
intervence – celkem hodin

Po ukončení projektu OPZ Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí, se nám podařilo nejen udržet
službu v dané lokalitě, ale naše služby jsme rozšířili také o lokality další. Díky koronavirové pandemii
bylo po značnou část roku téměř nemožné aktivně oslovovat lidi na ulici, navíc s klienty jsme často
museli řešit zakázky formou telefonického kontaktu. Díky omezení služeb našich i služeb ostatních organizací, byla také problematičtější vzájemná spolupráce. I přes to se podařilo prohloubit spolupráci
s novou pracovnicí města Žlutice a také s KÚ v Karlových Varech, který poskytl roušky pro klienty. V letních měsících jsme se, ve spolupráci s Česko – německým fondem, zapojili do projektu „Nebojme se
testovat“. Tato nelehká situace nám ukázala, že naše služba dokáže klientům pomáhat i v této nelehké
době a je potřebná.

VYLOUČENÁ
LOKALITA

Projekt OPZ Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí, byl realizován za finanční
podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004227
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Poradna SVĚTLO - Karlovy Vary
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

Poradna SVĚTLO - Chomutov
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

45

57

uživatelů

uživatelů

147

179

kontaktů

kontaktů

774/387

220/245

intervence –
celkem hodin

intervence –
celkem hodin

Jako nejzásadnější vnímám tu skutečnost, že navzdory nepříznivé situaci v souvislosti s celoroční
pandemií COVID 19 nebyly služby pobočky v průběhu roku nijak výrazně omezeny. Poradenské a psychoterapeutické služby byly klientům poskytovány v souladu s původním plánem, tedy v rámci přímého kontaktu a to i přes možnost využití nepřímé formy kontaktu/interakce prostřednictvím internetu,
případně telefonu. Pokračovala aktivní spolupráce s dalšími subjekty odborné adiktologické péče.

Na průběh poskytování služeb v Chomutovské pobočce měla během roku největší vliv epidemie
Covid-19. Na začátku roku došlo k částečnému omezení poskytování služeb, tím došlo k poklesu počtu
klientů služby. Naproti tomu od poloviny roku se začaly dopady epidemie ve společnosti projevovat
zvýšeným zájmem o pomoc ohledně řešení problému závislosti u osob ohrožených závislostí i u jejich
blízkých.

Projekt PORADNA SVĚTLO CHOMUTOV je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007759
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Poradna SVĚTLO - Kadaň

Poradna SVĚTLO - Klášterec nad Ohří

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

60

57

uživatelů

uživatelů

205

202

kontaktů

kontaktů

247/431

334/411

intervence –
celkem hodin

intervence –
celkem hodin

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID 19 byla služba poskytována
v souladu s veškerými nařízeními vlády ČR a protiepidemiologickými opatřeními. Celkového počtu klientů se situace nijak významně nedotkla, nebyl zaznamenán jejich výrazný úbytek oproti předešlému
období. Pozitivně vnímáme přestěhování pobočky Poradny Světlo na novou adresu, čímž jak klienti, tak
zaměstnanci získali více místa a příjemné zázemí.

Pobočka Poradny Světlo v Klášterci nad Ohří byla i přes nouzový stav státu v provozu každý den.
Koncem roku byla přestěhována do nových prostor na adresu Nádražní 217. Nově se podařilo navázat
kontakt s Věznicí Ostrov, odkud k nám aktivně přicházejí žádosti jejich chovanců o spolupráci po ukončení VTOS. Pokračovala aktivní spolupráce s PMS Chomutov, MÚ a dalšími subjekty. Pobytová zařízení
k nám aktivně odkazovala klienty na doléčování.

22

23

DMR

www.svetlokadanzs.cz
manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz
tel.: +420 606 06 14 29

Sekce služeb pro děti a mládež a rodinu
Mgr. Filip Ráža, DiS.
•

NZDM Dopatra

•

NZDM Přízemí

•

NZDM Ostrov

•

NZDM MOLO

•

NZDM Kámen

•

NZDM NaNáměstí

•

SAS Kamínek

•

TP Jirkov

•

Preventivní pobyty a pouliční liga

•

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

•

Kariérové poradenství Kadaň (OPZ)

•

Podpora žáků při studiu v Kadani (OP VVV)

•

Podpora žáků při studiu kariérovým poradenstvím
v Chomutově (OP VVV)
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•

Talent 2020

•

Primární prevence

25

DMR

Klub DOPATRA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kadaň

ONLINE
VÝUKA
V KLUBU

172

uživatelů

3 985

kontaktů

437

počet intervencí

437

intervence –
celkem hodin

Velkým tématem a výzvou byl život online. Byli jsme v kontaktu se školami a rodiči, jejichž děti neměly pro distanční výuku vhodné podmínky. Navázali jsme spolu velmi úzkou spolupráci. Vybudovali
jsme pevnou základnu pro zprostředkování výuky na dálku. Pracovali jsme na zvyšování kompetence
klientů zvládat tuto formu výuky. V době distanční výuky jsme rozšířili provozní dobu a byli tak k dispozici už od 8:00. Kapacita byla po většinu dní naplněna a mohli jsme tak pracovat na prevenci sociálního
propadu vlivem absence ve vzdělávacím procesu na dálku, ale i ostatních omezení.
Klientům jsme také pomáhali s trávením volného času. Byli jsme tu pro ně v klubu, v terénu i online.
Formou různých výzev a soutěží se mohli klienti učit trávit volný čas v klubu i mimo něj a také řešit své
nepříznivé situace.
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Příprava na školu. Po online výuce
děti zpracovávají
své domácí úkoly.
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DMR

Klub PŘÍZEMÍ

Vaření
s dětmi
v klubu.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prunéřov

116

uživatelů

2 344

kontaktů

286

počet intervencí

210

časová dotace

Letošní rok jsme měli plánováno mnoho zajímavých akci, bohužel jsme se museli spíše vypořádat
se změnami a nařízeními s ohledem na pandemickou situaci. Spolu s klienty jsme se snažili vše zvládat
a včas je o všem informovat i přes uzavření služby. V rámci postupného rozvolňování jsme klientům
nabízeli aktivity, a to hlavně v rámci využití aktivit klubu, také jsme zúročili možnost využití jízdních
kol od ČEZ, organizovaných aktivit a dalších aktivit, v rámci jejich potřeb a vybavení klubu. Vzhledem
k opakovanému omezení jsme nabídli podporu ohledně distanční výuky a spolupracovali s rodinami,
školami i službami v rámci naší organizace, ohledně potřeb našich klientů.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli, ať finančně či materiálně, na realizaci našich
aktivit.
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Sportovní
aktivity
s klubem.
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DMR

Klub Ostrov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov

DEN
HUDBY

138

uživatelů

1 892

kontaktů

502

počet intervencí

240,5

intervence –
celkem hodin

Zařízení se podařilo flexibilně reagovat na epidemiologická opatření, organizovalo méně skupinových a mimořádných akcí, ale více se zaměřilo na individuální aktivity. Dále propojili plánované akce
s primární prevencí (den popálenin, den bílé hole, atd.). NZDM se zapojovalo do celorepublikových akcí
(světový den laskavosti). Několikrát do roka mapovalo potřeby a přání klientů, pružně na ně reagovalo.
V druhé polovině roku navázalo efektivnější spolupráci s institucemi (ZŠ Ostrov, MěP, MěÚ – OSPOD).
I přesto, že v době covidové došlo k poklesu indikátorů, zařízení zaměřilo svoji aktivitu k sociálním
sítím – facebooku a nově instagramu. Na sociálních sítích byl zaznamenáván enormní nárůst sledujících, fanoušků a dosahů příspěvků. Zdá se, že know-how zařízení je jeho originalita a kreativita.
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Jak být laskavý
a dobrý člověk.
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DMR

Klub MOLO

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chomutov

NAŠE
PARTA

176

uživatelů

3 281

kontaktů

250

počet intervencí

257,5

intervence –
celkem hodin

V roce 2020 se zvýšil zájem o individuální práci, přípravu do školy a využití prostoru k distanční výuce. V porovnání s předchozím rokem se zvýšil počet intervencí a kontaktů. Povedlo se nám také uspořádat několik mimořádných akcí pro klienty, které jsou velice atraktivní a klienty nejvíce vyhledávané.
Nadále se daří pokračovat v navázané spolupráci se 14. ZŠ v Chomutově, ale například také v nově
navázané spolupráci s OSPOD a Klokánkem Chomutov, kdy děti využívaly Klub Molo v době distanční
výuky.
Zapojili jsme se do projektu Jsem laskavec, pracovnice s klienty vyrobily rekvizity a přáníčka do
Domova pro seniory, které následně pracovnice osobně předaly.
Mimo jiné také proběhlo několik úprav ve vnitřních prostorech klubu, aby byl pro klienty atraktivní
a útulný.
32

Volnočasové
aktivity.
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Klub KÁMEN

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chomutov

DISNEY
PLES

269

uživatelů

9 423

kontaktů

472

počet intervencí

504,5

intervence –
celkem hodin

Klub Kámen je nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku 6 - 26 let s ambulantní i terénní formou služby.
V roce 2020 se pracovníci klubu nejvíce zabývali přípravou do školy a individuálními zakázkami.
Příprava do školy se oproti roku 2019 více jak zdvojnásobila. Celkem proběhlo 661 příprav do školy.
Rok 2020 byl náročný pro klienty i pro pracovníky klubu. Roušky, omezené kapacity, uzavření služby,
omezení skupinových aktivit. I přes to jsme v roce 2020 dosáhli 50 % ambulantních kontaktů a téměř
100 % kontaktů v terénní formě. Stihli jsme uspořádat Disney ples, vyhlásit malířskou výzvu s následnou veřejnou vernisáží, studijní výzvu zaměřenou na vzdělávání a alespoň jednodenní turnaj Pouliční
ligy Chomutov, letos financovaný z prostředků Chomutovské Ligy Malého Fotbalu.
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Letní aktivita
pokec na
zahradě klubu.
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Klub NaNáměstí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radonice

VÁNOCE

75

uživatelů

1 173

kontaktů

144

počet intervencí

88

intervence –
celkem hodin

Naše služba pracovala v roce 2020 ve stejném personálním složení, což považujeme za přínos
ve vztahu k našim klientům. V uplynulém roce došlo k výraznému poklesu kontaktů a to v důsledku
pandemie a omezení provozu. Podařilo se nám navázat spolupráci s Via Levamente, jež vlastní zámek
v Pětipsech. Do budoucna plánujeme aktivity pro naše klienty, v současné době probíhá prozatím
neformální setkávání. Dále jsme započali jednání s obcí Mašťov, kde byl zájem o naše služby, jednání
přerušila pandemická situace. Po návratu do běžného života obnovíme jednání o spolupráci. V roce
2020 jsme posunuli službu více do online prostoru. Našim klientům nabízíme pomoc při distanční
výuce, online spojení se školou, jsme aktivní na sociálních sítích, čímž zdokonalujeme své schopnosti
a držíme tak krok s klienty.

36

Pomoc
s čištěním
koupaliště.
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SAS Kamínek

Sociálně aktivizační služba Chomutov

PŘÍSTUP
K INTERNETU

105

uživatelů

678

kontaktů

283

počet intervencí

360

intervence – celkem hodin

V roce 2020 jsme spolupracovali se 105 rodinami. Dařilo se nám službu poskytovat dle našeho
nastaveného standardu, přicházeli jsme s novými metodami a způsoby, jak co nejlépe klientům pomoci v době pandemie. Komunikovali jsme více e-mailem a pomocí sociálních sítí. Zafungovala nám
spolupráce s učiteli, u dětí i u rodičů jsme zaznamenali velký posun při plnění zadaných školních úkolů.
K 31. 12. jsme ukončili realizaci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém Kraji 2, podařilo se nám
podpořit víc jak 40 hodinami 54 uživatelů.
Ve druhé polovině roku došlo k nárůstu indikátorů (intervence, časová dotace, uzavřené smlouvy).
Úbytek jsme zaznamenali u počtu hodin strávených v domácnostech. Nicméně, s ohledem na výše
uvedené, jsme rádi, že i nadále je naše služba velmi potřebná a klienty vyhledávaná.

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2 je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc
s přípravou
do školy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných
druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 4. 2017 - 31. 12. 2020
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TERÉNNÍ PROGRAM
Jirkov

ŽIVOT
V
ERVĚNICÍCH

75

uživatelů

813

kontaktů

511

počet intervencí

574

intervence –
celkem hodin

V loňském roce jsme pracovali se 75 uživateli. Přes veškerá vládní omezení byly služby v období
omezení poskytovány online a klienti se naučili pracovat více samostatněji, byli více aktivní a naučili se
pracovat více v domácím prostředí. V některých případech stačilo klienta navést a zvládl to sám, předání kompetencí vede klienta k nezávislosti na službě. Také jsme nově zavedli facebookovou stránku
služby a to nám pomohlo při práci s klienty v online prostředí. Vnímáme, že se díky tomu služba posunula a otevřela dalším klientům. Podařilo se nám spolu s klienty zdárně dokončit individuální plány,
často v oblasti zaměstnání.

40

Komunitní akce
v lokalitě.
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Preventivní pobyty - Kadaň, Prunéřov
SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ

Preventivní pobyty - Chomutov
SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ

SMYSLUPLNÝ
ŽIVOT

Projekt byl realizován v srpnu v Autokempu Červený Hrádek u Jirkova a to pro
14 dětí z cílové skupiny. Aktivity byly zaměřeny především na získání znalostí, dovedností a postojů, smysluplného trávení volného
času, které podporují zdravou seberealizaci
a sebevědomí (besedy, výlety, další aktivity).
Projekt byl přínosný, jak z hlediska výstupů,
tak pro další navazující práci s cílovou skupinou.

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

Projekt byl zrealizován za finanční
podpory Městské policie Chomutov.

Do projektu se zapojilo 21 osob. Byl zrealizován v červenci a v srpnu 2020. Cílová skupina se setkala
s místním Hasičským sborem, Policií ČR a měly připravený program s tematickými aktivitami zaměřenými na prevenci kriminality. Projekt se považuje za úspěšný, dle zpětné vazby si klienti odnesli spoustu
nových informací, zážitků, upevnili vztahy mezi vrstevníky, ale naopak navázali nová přátelství.
42
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Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Pouliční liga - Kadaň

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNĚ PROTI KRIMINALITĚ

8. ROČNÍK
LIGY

1
počet kurzů

176
rozsah kurzu / hodin

22
Počet účastníků v roce
2020

Projekt byl zrealizován za finanční
podpory města Kadaně.

V roce 2020 jsme zvládli uspořádat pouze jeden kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. A2018-0117-PK. Účastníci kurzu jsou povětšinou již zaměstnáni v sociálních službách a díky účasti v kurzu získají potřebnou kvalifikaci k výkonu své
pracovní pozice. Kurzem je nabízen také jako rekvalifikace pro osoby registrované na ÚP.

Osmého ročníku se zúčastnilo 48 osob ve věku 6-26 let (41 ze sociálně vyloučených lokalit, 7 z majority), z toho 5 jako dobrovolníci. Hrálo se ve třech kategoriích, největší účast byla v kategorii 15 – 26 let.
Provázalo se vrstevnictví, starší se jako rozhodčí podíleli na aktivitě mladších, ale i vzájemně spolupracovali. Mile překvapil zájem jednoho z rodičů účastníka ligy. Jako rozhodčí odpískal 3. zápas.
44

45

DMR

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Workshop v rámci
kurzu - technika
zaměřená na
poznávání členů
skupiny.

Také v letošním roce jsme pokračovali ve vzdělávání pedagogů a dalších odborníků, kteří se věnují oblasti primární prevence. Zrealizovali jsme dva akreditované kurzy (MŠMT) s názvem: Primárně
preventivní minimum pro pedagogické pracovníky, přičemž jeden z nich proběhl v Ústeckém kraji na
přelomu měsíce února a března 2020 a druhý v kraji Karlovarském v prosinci 2020. Navíc jsme letos
nově nabídli návazný kurz s názvem: Středně pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické
pracovníky. Úspěšně byl realizován v Chomutově v průběhu července a srpna 2020. V dohledné době
pak plánujeme přípravu třetí úrovně.
Celkem je absolvovalo 34 frekventantů.

Kurz: Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky
Chomutov – 12 účastníků
Karlovy Vary – 8 účastníků
Kurz: Středně pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky
Chomutov – 14 účastníků
46

PRAVIDLA
PRO
ÚČASTNÍKY
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Kariérové a pracovní poradenství pro osoby sociálně
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v Kadani

Vyučení žáci
zapojení do
projektu.

Cíle projektu
Projektem jsme během 36 měsíců podpořili mladé lidi, převážně Romů, ve věku 15-26 let ze sociálně vyloučených rodin z Kadaně a Prunéřova v jejich úspěšné integraci do společnosti, t.j. dopomohli
jsme jim k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje,
motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem, individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovali jsme s úřady práce, školami, zaměstnavateli a poskytovateli sociálních služeb.
Za 3 roky trvání projektu se nám podařilo:
•
zapojit do aktivit projektu 130 mladých lidí;
•
69 klientů z ÚP a ZŠ podpořit v možnostech další studijní a životní kariéry, z toho 44 klientů zahájilo
studium na střední škole;
•
53 klientů ohrožených předčasným ukončením studia (včetně práce s jejich rodiči) motivovat, aby
ve studiu pokračovali, a za největší úspěch považujeme to, že za naší pomoci 25 klientů školu úspěšně dokončilo a 26 žáků stále studuje;
•
64 klientům předat potřebné kompetence nezbytné pro úspěšný vstup a udržení se na legálním
•
trhu práce;
•
27 klientům pomoci najít legální práci a podpořili je v prvním týdnech a měsících nového zaměstnaní tak, aby si místo udrželi.
K 31. 3. 2020 byl projekt Kariérové a pracovní poradenství pro osoby sociálně
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v Kadani ukončen.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu

PŘÍMĚSTSKÝ
MOTIVAČNÍ
TÁBOR

Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV
registrační čílo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003841
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Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností při přechodu ze základní školy na střední a při studiu v Kadani

WORKSHOP
PRO RODIČE

Vzdělávací aktivita
Škola hrou.
Projekt je realizován od
1. 7. 2020 do 31. 12. 2022

Cílem projektu je poskytnout žákům podporu a pomoc k získání a upevnění dovedností a schopností.
Projekt je určen žákům od 5. tříd se sociokulturním znevýhodněním a žákům, kteří jsou ohroženi
předčasným odchodem ze vzdělávání a jejich rodičům.
Po celou dobu realizace projektu jsou klientům k dispozici tři zkušení poradci. Prostřednictvím realizace projektu je podporován osobnostní vývoj jedinců, realizovány workshopy, jak pro žáky, tak i pro
rodiče, a prázdninové zážitkové naučné aktivity podporující motivaci ke studiu.
Do projektu je prozatím zapojeno 39 žáků a 15 rodičů, spolupracujeme s 8 pedagogy. Se všemi
žáky v současné době pracujeme na zvládání distanční výuky. 3 pedagogičtí pracovníci doučují v rámci
projektu žáky fyziku, chemii, anglický a český jazyk.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci operačního

Exkurze
v pracovní
agentuře.

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a také ze státních fondů MŠMT.
Registrační číslo projektu je: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016964.
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Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností při přechodu ze základní školy na střední a při studiu v Chomutově

WORKSHOP
PRO ŽÁKY
Vzdělávací aktivita
Škola hrou.

Cílem je poskytnout žákům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k získání a upevnění dovedností a schopností.
Projekt je určen Romům od 5. tříd a jejich rodičům. Spolupracujeme se školami a nabízíme podporu při jednání, řešení problému. Realizace projektu začal 1. 1. 2020, od té doby spolupracujeme s 35
žáky. Z toho jsou 3 žáci ze základní školy, 10 žáků přestoupilo ze základní školy na střední školu, s 19 žáky
jsme pracovali na úspěšném zvládnutí učiva a přechodu do dalšího ročníku. S 6 žáky jsme pracovali na
ukončení školy a získání výučního listu.
Spolupracujeme s 15 rodiči a 8 pedagogy. Proběhly 3 workshopy pro rodiče. Zrealizovali jsme 8
exkurzí u zaměstnavatelů a 6 workshopů pro žáky. Uskutečnili jsme 2 vzdělávací aktivity, zaměřené na
udržení získaných znalostí o prázdninách. Zúčastnilo se 14 žáků.

Exkurze
u hasičů.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a také ze státních fondů MŠMT.
Číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/00016341.
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Talent 2020
TANEČNÍ
VYSTOUPENÍ

Absolutní
vítěz

V listopadu 2020 proběhlo finále soutěže Talent 2020. Soutěž je určena všem dětem a mladým lidem, kteří žijí v dětských domovech, výchovných ústavech, nebo navštěvují NZDM. Rozhodli jsme se, že
v letošním roce uspořádáme soutěž v on-line režimu. Podařilo se nám účastníky aktivizovat, motivovat
je, aby se pilně věnovali tomu, co umí a co je baví. Talent 2020 tak reagoval na jejich potřeby, pomohl
k tomu, aby děti neztrácely motivaci, aby se dál rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti. Do 2. finálového kola postoupilo 58 účastníků (22 vystoupení), skutečně proběhlo 20 vystoupení, která formou
videonahrávek hodnotila naše milá porota, do které přijali pozvání Jan Losenický, Jiří Kulhánek, David
Kraus, Michal Horáček a Anna Polívková. Celý přenos byl živě vysílán na kanálu YouTube.
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PŘEDÁNÍ
CEN
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Světlem k prevenci
PREVENTIVNÍ AKTIVITY

INTERAKTIVNÍ
SEMINÁŘ

36
škol

139
tříd

198
počet tříhodinových bloků

Vizí pro letošní rok bylo zapojení 150 třídních kolektivů, kdy nakonec proběhlo 198 bloků ve 139
z nich. Se třídami se pracovalo návazně i s předpokladem další spolupráce. Na mnoha školách navíc
došlo k uzavření nových kontraktů s pozitivními ohlasy.
Nutno však konstatovat, že naše činnost byla velmi výrazně zredukována s ohledem na pandemii.
Situaci jsme se přizpůsobili a vytvořili on-line variantu. Přibližně polovina bloků pak proběhla distančně.
Pořádali jsme adaptační pobyty, besedy, či interaktivní semináře zacílené jak na mládež, tak pedagogy.
V náročné době jsme byli připraveni poskytnout podporu pedagogům na speciální lince a žákům na
facebookovém chatu. Současně jsme vytvářeli e-learningový program, edukační tiskoviny a pracovní
listy zaměřené na rozvoj dovedností potřebných pro život.

Jak se vidím,
jak mě vidíte.

Služba byla finančně podpořena Evropskou unií. Název projektu: Světlem
k prevenci – primární prevence na středních školách na Chomutovsku.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014941
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Přehled nákladů a výnosů 2020

					

62 272 021,60 394 026,48 103 429,188 000,2 473 560,1 422 000,8 207 037,356 538,130 195,226 343,1 200,100 725,1 413 532,1 413 532,6 000,-

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy celkem
Z toho:
Dotace celkem
• Dotace ústředních orgánů
		 • Ministerstva, RVKPP
		 • Úřady práce
• Dotace od orgánů samosprávy
		• Kraje
		• Města
• Dotace EU
Dary celkem
• Finanční
• Nefinanční
Členské příspěvky
Ostatní výnosy
Tržby za vlastní výkony
• sociální služby,ost. aktivity
Tržby z prodeje finančního majetku

62 101 446,-

Náklady celkem

9 375 922,244 461,212 303,13 976 105,38 036 391,100 932,5 100,150 232,-

Z toho:
Materiálové náklady, energie
Cestovné, stravné
Opravy a udržování
Provozní služby
Mzdové a osobní náklady
Odpisy
Prodej finančního majetku
Jiné náklady /pojistky, úroky, reprezentace/

170 575,-

Přehled nákladů a výnosů 2020

					

2 302 355,-

VEDLEJŠÍ ČINNOST

Výnosy celkem

1 412 451,1 412 451,-

Z toho:
Dotace celkem
• Dotace ústředních orgánů

889 904,461 981,62 976,364 947,-

Tržby za vlastní výkony
• Tržby z prodeje služeb
• Tržby z pronájmu
• Tržby za reklamu, sponzoring

1 852 496,-

Náklady celkem

276 553,9 267,39 116,421 144,934 242,123 985,18 403,29 786,-

Z toho:
Materiálové náklady, energie
Cestovné, stravné
Opravy a udržování
Provozní služby
Mzdové a osobní náklady
Odpisy
Daně a poplatky
Jiné náklady /pojistky, úroky, reprezentace/

449 859,-

Zisk

Zisk
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Podpořili nás v roce 2020

					

Finanční dary za rok 2020:
Immomedical 60 000,Jindrová Hana 5 000,Fast company 3 000,Nadace ČEZ 60 000,Sponzoring (reklamní činnost) za rok 2020:
BOK&LK s.r.o. 200 000,Comfor - David Beneš 75 000,Medistyl-Pharma a.s. 89 947,-

město Cheb
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město Radonice

město Ostrov
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Reklama

					
... zde může

být i Vaše reklama ...

Priessnitzův zábal je vhodné použít při:
angíně ·horečce – nad 38°C ·suchém a dráždivém kašli ·zánětu průdušek ·bolestech v krku
·nachlazení ·bolestech kloubů – revmatických obtížích ·svalové únavě ·růstové bolesti u dětí
·bolestech kosterního svalstva ·výronu v kloubech končetin ·svalovém zhmoždění končetin
·faryngitidě – zánět hltanu ·laryngitidě – zánět hrtanu ·podkožním hematomu a otocích –
rychlejší vstřebání ·trombózách – zlepšení cirkulace krve

BOK & LK, s.r.o.
Čsl. armády 42, 43201 Kadaň
tel.: 725 961 975 · www.priessnitzuvzabal.cz
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... děkujeme Vám

Světlo Kadaň s.z.
Husova 1325, 432 01 Kadaň

IČO: 65650701 • DIČ:CZ65650701
bankovní spojení: 19-8186080227/0100
svetlokadanzs@seznam.cz • www.svetlokadanzs.cz

