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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Vážení čtenáři,
jako každý rok i letos se s Vámi podělíme o výstupy z naší činnosti za rok
2021. V průběhu celého roku 2021 jsme se, ostatně jako celá společnost,
potýkali s různými omezeními a novými pravidly fungování služeb z důvodu
pandemie. Všechny změny se odrazily na fungování jednotlivých služeb a
programů naší organizace v průběhu roku, což mělo dopad i na vykázané
ukazatele (indikátory) jednotlivých služeb. Bohužel bylo málo prostoru pro
rozvoj některých služeb a tak jsme se alespoň pokusili služby stabilizovat.
Tam kde to šlo, přicházeli jsme s inovacemi a zaměřili se na fungování online
formou. Zejména v oblasti primární prevence jsme dokázali naši nabídku
obohatit o nové online programy, tak abychom udrželi kontakt s dětmi a
školami i v tak složitém období.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům a to stálým i externím
za odvedenou práci a samozřejmě všem donátorům a přispěvovatelům, kteří
nás finančně podporovali.

MGR. BC. JAN HUDÁK

KONTAKTNÍ ÚDAJE
SVĚTLO KADAŇ Z.S.
IČO: 65650701

DIČ: CZ65650701
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SOUHRN UKAZATELŮ
ZA ROK 2021
153 zaměstnanců
2 890 klientů
45 400 osobních kontaktů
424 132 vydaných injekčních stříkaček
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K-CENTRUM CHOMUTOV
adiktologické služby
V průběhu jsme se potýkali s dopady omezení tak, jako celá společnost.
Onemocnění se nevyhnulo ani našemu týmu, podařilo se však provoz
zajistit a nemuseli jsme tak službu výrazně omezovat. Vedle poskytování
služeb v KC, jsme se věnovali také dobrovolnické činnosti. Podíleli jsme
se na provozu očkovacího centra v Kadani, kdy jsme zájemcům o
očkování pomáhali s vyplňováním dotazníků. Účastnili jsme se také již
tradičních celonárodních sbírek potravin. Pokračovala spolupráce s
místními organizacemi a institucemi, a to jak v rámci komunitního
plánování, tak i v průběhu řešení konkrétních zakázek uživatelů.
Klienti využívají svůj čas v kontaktní místnosti

327 uživatelů
6 028 kontaktů
117 508 vydaných injekčních stříkaček
141 - 93 intervence - celkem hodin
Projekt K – CENTRUM CHOMUTOV a K – CENTRUM KADAŇ “BEZ ZÁVISLOSTI”
je spolufinancován Evropskou unií.
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010274

V průběhu testování je poskytováno i
testové poradenství

Použitý injekční materiál se vhazuje
do speciálního boxu

Vyměnit je možné i přes okénko

TERÉNNÍ PROGRAMY - CHOMUTOVSKO
adiktologické služby

V roce 2021 jsme ve službě nezaznamenali výraznějších změn. Znovu jsme
zkoušeli, jak úspěšné budou „noční terény“. Ty se opět ukázaly jako velice
podařené a proběhlo nadstandardní množství kontaktů s klienty. Také se
nám během nočních terénů podařilo kontaktovat více nových uživatelů
návykových látek, kteří s námi začali spolupracovat. Na tuto skutečnost
plánujeme v roce 2022 reagovat a upravit provozní dobu. Špatná kvalita
pervitinu na Chomutovsku způsobuje u klientů častější zdravotní
komplikace, včetně psychóz. Klienti také vyhledávají jiné drogy a ve
spojení se zhoršující se ekonomickou situací stále více klientů sahá k
levnějším alternativám - hlavně těkavým látkám. Jako tým jsme
připraveni těmto výzvám čelit, přizpůsobovat služby a pružně na tyto
změny reagovat.
186 uživatelů
1 131 kontaktů
91 700 vydaných injekčních stříkaček
67 - 89 intervence - celkem hodin

I v objektu bývalých železáren se
pohybují uživatelé

Opuštěné obydlí

Jedna z lokalit, takzvaný Solňák

Nalezeno u Městských lázní
v Chomutově

K-CENTRUM KADAŇ
adiktologické služby
Za významné považujeme očkování proti covidu nejen pracovníků
K-centra, ale i klientů, což přispělo udržení bezproblémového chodu
služeb. Pro udržení a prohlubování důvěry u široké veřejnosti jsme se
účastnili mnoha veřejných akcí, např. akce města "Setkávání obyvatel
sídlišť". Uspořádali jsme „Den otevřených dveří pro veřejnost“. Jako jeden
tým, káčko i terén, jsme podpořili protest na podporu kvalitně
realizované protidrogové politiky ČR. Pro klienty káčka i terénu, a na
jejich podnět, jsme v týmové spolupráci uspořádali opékání buřtů na
volném prostranství pod názvem „Buřtobraní“, jehož cílem bylo
prohloubit nastavenou důvěru mezi personálem a klienty služeb. Stále se
na nás obracejí noví klienti, daří se nám udržet v kontaktu nejen je, ale i
klienty dlouhodobé, a korespondenčně i ty, kteří jsou ve výkonu trestu.

Při úklidu Kontaktní místnosti pomohli i klienti

119 uživatelů
4 012 kontaktů
55 061 vydaných injekčních stříkaček
62 - 44intervence - celkem hodin

Projekt K – CENTRUM CHOMUTOV a K – CENTRUM KADAŇ “BEZ ZÁVISLOSTI”
je spolufinancován Evropskou unií.
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010274

Aktivita Vaření

Aktivita Údržba a spravování
ošacení

Dojmy ze Dne otevřených dveří zapisuje
účastnice do pamětní knihy

TERÉNNÍ PROGRAMY - KADAŇSKO
adiktologické služby

Terénní program se nám dařilo v uplynulém roce realizovat s ohledem na
trvající epidemickou situaci více bezproblémově, k čemuž v nemalé míře
přispělo očkování proti covidu jak pracovníků, tak i mnoha klientů. Díky
depistážní činnosti se nám stále daří navazovat na službu nové klienty,
budovat mezi námi důvěru a zároveň udržet ve službě stávající klienty. Za
významné považujeme zajištění testování s následnou léčbou HCV a péči
zubních lékařů. Pro krátké vyjížďky v blízkých lokalitách se pro nás staly
novým a praktickým parťákem elektrické koloběžky, díky kterým se nám
daří dostávat se v terénu i do méně dostupných míst. Rovněž se nám
dařila propagace služby a to především v rámci veřejných akcí, čímž jsme
zároveň upevnili naši pozici v case managementu v regionu.
160 uživatelů
3 071 kontaktů
43 200 vydaných injekčních stříkaček
113 - 149 intervence - celkem hodin

Nedílnou součástí naší práce je i asistence

Absolvovat zákrok u zubaře není
jednoduché, v tomto případě se
to povedlo

Elektrokoloběžky se staly
vítanými pomocníky při pohybu
v terénu

Na realizaci Buřtobraní se podíleli nejen
pracovníci, ale i klienti

K-CENTRUM KARLOVY VARY
adiktologické služby
V roce 2021 se v K-centru odehrálo několik pozitivních změn. V první řadě
došlo k prodloužení provozní doby. Nově je K-centrum k dispozici
klientům od 7:30 do 16:30 hodin. Dále došlo ke zpestření pondělních dní a
to tematickými kluby, které jsou hudební a taneční, filmové a kreativní.
Vylepšili jsme pro klienty možnost občerstvení, díky spolupráci s
Potravinovou bankou Karlovarského kraje a Statku Hlinky je pro klienty
denně zajištěno teplé i studené občerstvení a dostatek trvanlivých
potravin. Velkou odezvu měla také sbírka ošacení pro veřejnost, díky
které se nám podařilo získat teplé oblečení pro uživatele služby. Během
tohoto roku jsme se také zapojili do Analýzy stavu drogové scény a
závislostního chování v Karlovarském kraji v roce 2021.
176 uživatelů
3 103 kontaktů
70 406 vydaných injekčních stříkaček
407 - 203 intervence - celkem hodin

Výroba svíček při pondělním klubu tvoření
a kreativity

Hotové výrobky, které si klienti mohou odnést

Hledání zaměstnání na
internetu

S použitým injekčním materiálem manipulují
pouze klienti

TERÉNNÍ PROGRAMY - K. VARY A
PŘILEHLÉ OBCE
adiktologické služby

Rok 2021 byl pro službu Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce
plný nových změn. Během tohoto období jsme se zaměřili na intenzivní
mapování stávajících i nových lokalit, například Hroznětín, Nová Role,
Toužim, Loket, Nové Sedlo a v neposlední řadě také Nejdek.
Během pandemie došlo k pozitivní změně, terén byl prodloužen o dny i
hodiny, tudíž bylo více možností setkávat se s klienty, monitorovat nové
lokality a věnovat se propagaci naší služby. Díky jízdním kolům, které
jsme si vyzkoušeli v předchozích letech a nově také elektrokoloběžkám
byly pro nás některé lokality dostupnější. O činnosti „terénu“ jsme
informovali na sociálních sítích a distribuovali jsme letáky do těch
institucí, se kterými máme navázanou spolupráci.
101 uživatelů
1 366 kontaktů
46 257 vydaných injekčních stříkaček
151 - 75 intervence - celkem hodin

Do terénu jezdíme i na elektrokoloběžkách

Sběr použitých injekčních stříkaček v terénu

I v terénu je injekční materiál
vhazován do speciálních nádob

Výměna v terénu

TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVARSKO
- SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
adiktologické služby

Oproti předchozím rokům se situace příliš nezměnila, a tak jsme i v roce
2021 poskytovali pomoc a poradenství zejména v oblasti dluhové
problematiky, bydlení, zaměstnání (sepsání životopisu, motivačního
dopisu) či pomoc s vyřízením osobních dokladů. Hojně využívaná byla ze
strany klientů také asistence pracovníků při jednání například na
úřadech. Klienti nejsou vždy schopni s úřady komunikovat, rozumět
požadavkům úředníků, či prosadit svá práva. Ve všech těchto situacích je
přítomnost terénních pracovníků zásadní. I v roce 2021 jsme
spolupracovali s Potravinovou bankou a účastnili se Národní potravinové
sbírky, díky čemuž jsme následně mohli získané potraviny distribuovat
potřebným klientům. Stejně tak jsem nadále v kontaktu i s dalšími
organizacemi, jako je Člověk v Tísni, KSK, či sociálními pracovníky měst a
obcí.

Jako dobrovolnice jsme se zúčastnily
Národní potravinové sbírky

255 uživatelů
2 508 kontaktů
2 560 intervencí
1 280 intervence - celkem hodin

Jedna z nových lokalit, ve
kterých se pohybujeme - Chýše

Informační letáky služby

Další z lokalit, ve kterých se pohybujeme

PORADNA SVĚTLO KARLOVY VARY
adiktologické služby
Služby OSP/ambulantní léčby byly i nadále klienty využívány především v
rámci přímého face to face kontaktu a intervencí s tím, že mohli využít
podpory i online formou prostřednictvím internetu, případně telefonu.
Jako zcela zásadní v rámci fungování celé služby pak vnímáme zahájení
dlouhodobé spolupráce s PL Petrohrad, založené na intenzivní
(skupinové í individuální) práci našich klíčových pracovníků s tamními
klienty.

36 uživatelů
138 kontaktů
794/397 intervence - celkem hodin

Celorepubliková konference
sociálních pracovníků věznic

PORADNA SVĚTLO CHOMUTOV
adiktologické služby
Během virové epidemie fungovala částečně omezená provozní doba.
Klienti, mimo jiné, měli možnost získat informace, jak postupovat v
případě podezření příznaků nákazy covid-19. Pobočka Poradny Světlo v
Chomutově se v roce 2021 zabývala také skupinovou prací s uživateli
alkoholu, kteří danou službu vyhledali. Nárůst klientely jsme zaznamenali
i v rámci již probíhající spolupráce s Probační a mediační službou ČR.

50 uživatelů
121 kontaktů
135/184 intervence - celkem hodin

Vyplnění dotazníku pomáhá odhalit míru
závažnosti problému

PORADNA SVĚTLO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
adiktologické služby
V průběhu roku jsme začali úzce spolupracovat s jednou z věznic, neboť
se na nás obrací stále více odsouzených. Ti tak využívají služby již v
samotném výkonu trestu, kam dojíždíme. Propuštění na svobodu a
začlenění do běžného života je pak pro klienty mnohem plynulejší a
jednodušší. Nové formy komunikace, které s sebou přinesla pandemie,
jsme neopustili a tak individuální práci nezřídka poskytujeme
prostřednictvím aplikací Skype, či Whatsapp.

89 uživatelů
299 kontaktů
420/646 intervence - celkem hodin

Při poradenství využíváme i nejrůznější techniky

PORADNA SVĚTLO KADAŇ
adiktologické služby
Pobočka Poradny Světlo v Kadani v průběhu roku navázala spolupráci s
terénním mobilním týmem Petrohrad, kteří pracují s klienty s duální
diagnózou. Pokračovali jsme také ve spolupráci s Probační a mediační
službou ČR v Chomutově, okolními městskými úřady a jinými subjekty. Na
doléčování k nám aktivně odkazují klienty, kteří ukončují pobytové léčby,
či opouštějí výkon trestu.

31 uživatelů
263 kontaktů
293/545 intervence - celkem hodin

Práce se skupinou v PL Petrohrad

SEKCE
SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU
www.svetlokadanzs.cz
manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz
tel.: +420 606 061 429

SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI
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
Letní kempy
Kulturně tvořivé dílny
Podpora žáků při studiu v Kadani (OP VVV)
Podpora žáků při studiu kariérovým poradenstvím v Chomutově (OP VVV)
Talent 2021
Primární prevence - Světlem k prevenci
Akreditované vzdělávací kurzy v oblasti primární prevence

KLUB DOPATRA
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kadaň
V uplynulém roce 2021 jsme se v klubu DOpatra, nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let poskytující služby v ambulantní a
terénní formě, soustředili na navázání důvěrného vztahu s klienty, s
kterými jsme jej po čas pandemie ztratili. Mnozí nás totiž začali vnímat za
jakousi alternativu školy, nežli klub, na který se mohou v jakékoliv situaci
obrátit. Abychom odbourali takové stigma, realizovali jsme spoustu
volnočasových aktivit, u nichž jsme přirozeně navazovali ztracenou
důvěru. Taktéž nám dopomohlo několik uskutečněných projektů, jako
například projekt „Letní kempy“ od MŠMT anebo projekty „Kadaň –
Pouliční liga 2021“ a „Kadaň – Preventivní pobyt 2021“ financované
Ministerstvem vnitra. Prostřednictvím uvedených aktivit a projektů se
nám podařilo obnovit důvěrný vztah s klienty, o nějž jsme usilovali v
průběhu celého roku.

Předávání Mikulášských balíčků

162 uživatelů
3 292 kontaktů
352 intervencí
203 intervence - celkem hodin

Venkovní aktivita

Opékání na Františkánu

Předávání krabic od bot

KLUB PŘÍZEMÍ
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prunéřov
Klub Přízemí se nachází ve vyloučené lokalitě, kde mají naši klienti
omezenou možnost volby smysluplného trávení volného času, přípravy
do školy a řešení životních situací, kdy je naše služba jedinou možností,
kam se mohou v tomto směru obrátit.
Tento rok došlo k poklesu počtu klientů, ne však kontaktů, které
postupně stoupaly v rámci rozvolnění, a to hlavně v ambulantní formě
služby. Aktivity klubu jsme se snažili přizpůsobit situaci a vládním
opatřením, probíhala spolupráce se školami a dalšími službami, díky
které naši klienti nastoupili na SŠ. Klienti měli možnost rozšířit své
obzory díky výletům mimo lokalitu, získali nové znalosti a dovednosti.
92 uživatelů
2 348 kontaktů
273 intervencí
144,5 intervence - celkem hodin

Obnova Komunitní zahrádky

Beseda na téma finanční
gramotnost

Opékání vuřtů

KLUB OSTROV
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov
Klub Ostrov se v roce 2021 zaměřil na organizaci mimořádných akcí
(Halloween v NZDM, Vánoce v NZDM), prezentací služby (Den pro Ostrov)
a venkovních aktivit (půlnočák, pokec na trávě, bobování) atd. Výsledkem
byl zvýšený počet klientů, kontaktů, intervencí i IP. Oproti roku 2020 se
jednalo o průměrný nárůst o 25%. Klub Ostrov také realizoval v rámci
výzvy MŠMT týdenní letní kemp, kterého se zúčastnilo 15 klientů.
Novinkou pro rok 2021 bylo využití elektro koloběžek v terénní formě
služby a také realizace letních večerních terénů. Služba také navázala
nové spolupráce např. s DDŠ Žlutice. Během roku probíhali debatky a
besedy s preventivním cílem. Nutno zhodnotit, že rok 2021 byl pro klienty
i pracovníky náročný a to hlavně kvůli častým omezením na klubu,
povinnosti nošení ochranných pomůcek a přesunutí školní docházky do
online prostředí. Z těchto a dalších důvodů služba zpřístupnila klientům
své vybavení a prostředí a ti docházeli v průběhu roku na distanční výuku
do klubu. Služba též soustředila dění na klubu do online prostředí, tak
aby i v případě covidových vln, byla stále k dispozici klientům.

Tanec v klubu

173 uživatelů
3 141 kontaktů
832 intervencí
416 intervence - celkem hodin

Terén v letních měsících

Zajištění online výuky

KLUB MOLO
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chomutov
V roce 2021 se v klubu MOLO výrazně zvýšil zájem o přípravu do školy,
celkem proběhlo 218 příprav. Velkou roli hrála distanční výuka, klienti
využili klub pro připojení na výuku, ale také jako klidné místo na učení,
případnou pomoc se školou. Navýšila se tímto i interdisciplinární
spolupráce, byli jsme v kontaktu s OSPOD, školami, Člověk v tísni, s
Klokánkem. Vzhledem k nastalé situaci v pandemii se spousta
naplánovaných akcí zrušila, avšak v online prostředí realizovaly výzvy a
soutěže. Mimořádné akce se víceméně přesunuly do terénní formy, jako
například akce Sportovky nebo Rozloučení s létem. V ambulantní formě
proběhly večerní kluby, Kulturně tvořivá dílna, Tržnice, Klub s celebritou a
nejoblíbenější akce Halloween. Jako každý rok se konal Příměstský tábor
s Molem, o který byl velký zájem, zúčastnilo se celkem 17 klientů. Služba
aktualizovala jako každý rok harmonogram aktivit, který se přizpůsobuje
výstupům z dotazníků od klientů. Na základě zpětné vazby z
dotazníkového šetření se realizovaly klubové poradny, klienti si vybírají
téma dle vlastních potřeb a jejich zájmu. Proběhly také aktivity zaměřené
na vaření romských jídel, hudební klub pro starší cílovou skupinu, pánské
a dámské kluby.

Debatka - Klubová poradna

185 uživatelů
3 726 kontaktů
326 intervencí
295 intervence - celkem hodin

Hudební klub

Halloween v klubu

Sportovky v terénu

KLUB KÁMEN
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chomutov
V roce 2021 klub Kámen, nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé
dospělé ve věku 6 - 26 let s ambulantní i terénní formou služby,
pokračoval s výpomocí na distanční výuce a přípravě do školy. Celkem
proběhlo 621 příprav do školy. Klienti více využívali možnost kontaktu se
službou v online prostředí a služba se naučila efektivněji pracovat se
sociálními sítěmi jako možným nástrojem komunikace pro sociální
službu. Po celý rok byla služba otevřena, i když většinou s omezením
skupinových aktivit v klubu a s celoroční ochranou úst pro pracovníky i
klienty. To ovlivnilo především účast na volnočasových aktivitách a
návštěvnost klubu starší cílové skupiny nad 15 let. Práce na konkrétních
individuálních zakázkách probíhala stejně jako v předešlých letech. V
tomto roce jsme uspořádali Sportovní výzvu v online prostředí, 6 výletů
pro klienty, talentovou soutěž Ukaž, co umíš a letní venkovní karneval.
Proběhl také každoroční Týden nízkoprahových klubů s cílem
prohloubení spolupráce se školami. Pracovníci klubu se také podíleli na
organizaci Pouliční ligy v Chomutově.

Veřejná akce

272 uživatelů
6 558 kontaktů
586 intervencí
404 intervence - celkem hodin

Výlety

Distanční výuka

Exkurze

KLUB NANÁMĚSTÍ
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radonice
Služba NZDM NaNáměstí Radonice pracovala v roce 2021 v nezměněném
personálním složení, což považujeme za přínos ve vztahu k našim
klientům. Služba je poskytována klientům ve věku od 6 do 26 let.
Neuskutečnily se žádné podstatné změny v provozní době, služba je tak
pro své klienty stabilní. V roce 2021 jsme zaznamenali nárůst klientů.
Navýšení proti předchozímu roku pozorujeme ve všech sledovaných
oblastech. Snažili jsme se více přiblížit našim klientům v době omezení
služby, posílili jsme terénní formu služby. Naučili jsme se využívat
Facebook a Instagram, čímž zdokonalujeme své schopnosti a držíme tak
krok s našimi klienty. Jako velmi přínosný pro naši službu považujeme
rozvojový audit od asociace ČAS, kterým jsme úspěšně prošli. Zmíněný
audit přinesl pro pracovnice mnoho podnětů a námětů pro efektivní
práci s našimi klienty. Za zmínku určitě stojí také úspěšná spolupráce s
Obcí Radonice a místní Základní školou.

Výlet vlakem

86 uživatelů
1 595 kontaktů
190 intervencí
135 intervence - celkem hodin

Příprava vánoční výzdoby v
Radonicích

Hravé odpoledne v terénu

SAS KAMÍNEK
sociálně aktivizační služba Chomutov
Za rok 2021 byl ve službě oproti minulému roku zaznamenán nárůst uživatelů.
Během tohoto období, navzdory koronavirovým omezením, jsme pracovali se 134
klienty. Navýšil se počet intervencí oproti pouhým kontaktům a ty se přesunuly více
do přirozeného prostředí klientských rodin – do domácností. Práce s klienty se tak
zintenzivnila. V rámci spolupráce s klienty došlo k nárůstu počtu zakázek a
uzavřených individuálních plánů, týkajících se zvyšování rodičovských kompetencí.
Jde například o stále se zvyšující zájem o službu „Přípravy do školy“, během které je
nejen podporováno dítě v domácí přípravě na školní látku, ale také rodič, který se
tím tímto učí, jak se se svým dítětem učit. Dalším zdrojem témat ke zvyšování
rodičovských kompetencí jsou besedy pořádané během tvoření dětí při našich
akcích – například k tématu přípravy svačin do škol. Během roku 2021 se začaly více
objevovat i zakázky zahrnující pomoc se sepsáním návrhů k soudu, většinou
zaměřených na úpravu poměrů k nezletilým dětem – tedy řešení péče a výživného. K
nárůstu zakázek došlo i v případech hledání bydlení a práce, naopak k poklesu
zakázek došlo v oblasti vyplňování formulářů spojených s žádostmi o dávky atp. Přes
nepříznivou situaci ve společenském setkávání se podařilo uspořádat několik
setkání tvořivých dílen pro rodiny s dětmi a zachovat i velmi oblíbenou akci
„Hrabárna“, při které si mohou rodiče pro sebe i své děti vybrat z velkého množství
oblečení, ale i vybavení domácnosti.

Coco Carneval

134 uživatelů
1 150 kontaktů
448 intervencí
589 intervence - celkem hodin

Coco Carneval

Akce Hrabárna

TERÉNNÍ PROGRAM
Jirkov
Služby jsou určeny lidem v jejich přirozeném prostředí – především
obyvatelům Jirkova a Chomutova, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci, jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jej již prožívají.
V roce 2021 evidujeme větší počet uzavřených smluv a individuálních
plánů, celkově se nám dařilo a indikátory se výrazně navýšily. Pracovnice
uzavřely 101 smluv s uživateli služby, což je o 26 více než v loňském roce.
Dále poskytly 950 kontaktů, 785 intervencí a celkový počet intervencí v
hodinách 888.
Celkový nárůst indikátorů vnímáme především v doporučování stávajících
klientů do naší služby, dále jsme posílily monitoring terénu a začaly jsme
dělat workshopy přímo v terénu na různá témata a tímto jsme se dostaly
více do povědomí lidem přímo v lokalitě. Co se týče zakázek, tak se
nejvíce řešily v oblasti zaměstnání, bydlení, zadluženosti a doprovody do
institucí.

Mimořádná akce "Jak se žije v Ervěnicích"

101 uživatelů
950 kontaktů
785 intervencí
888 intervence - celkem hodin

Jak se žije v Ervěnicích

Workshop pro klienty na téma
závislosti a drogy

PREVENTIVNÍ POBYTY

Návštěva městské policie v
Litoměřicích

Kadaň
Cílem projektu byl čtyřdenní preventivně-poznávací pobyt pro děti a
mládež, kdy náplní programu jsou interaktivní psychosociální techniky a
besedy k tématu závislosti a s tím spojené možnosti páchané kriminality.
Pobyt se uskutečnil v Litoměřicích a zúčastnilo se ho 15 dětí a mládeže ze
sociálně vyloučené lokality z Kadaně a Prunéřova. V rámci pobytu jsme
navštívili památky v Litoměřicích, Terezína projeli se lodí po Labi. Klienti
získali nové informace a dovednosti pro lepší orientaci v oblasti
prevence rizikového chování, trestné činnosti a zdokonalili se v
komunikačních dovednostech.

Návštěva Terezína

POULIČNÍ LIGA - KADAŇ
společně proti kriminalitě
V tomto roce se uskutečnil již devátý ročník Pouliční ligy v Kadani, a to za
finanční podpory MVČR a města Kadaň. Odehrály se 3 turnaje ve třech
věkových kategoriích (6-10 let, 11-14 let, 15-26 let). Zúčastnilo se celkem
147 hráčů, z nichž 113 účastníků bylo ze sociálně vyloučených lokalit. Na
soutěži se taktéž podíleli dobrovolníci v rolích rozhodčích, trenérů apod.
Pouliční liga měla jako vždy ohromný ohlas.

Turnaj realizovaný na Multifunkčním hřišti v Kadani, 21.6.2021
Turnaj realizovaný ve Sportovní hale Kadaň, 14.10.2021

POULIČNÍ LIGA - CHOMUTOV
společně proti kriminalitě
Již devátý ročník Pouliční ligy Chomutov v malé kopané se odehrával v
srpnu 2021 na venkovním hřišti. Jednalo se o uzavřený turnaj ve 2
věkových kategorií – 10 až 14 let a 15 – 26 let. Každá kategorie měla k
dispozici 3 hrací dny. Celkem se turnaje zúčastnilo 119 hráčů a z tohoto
počtu svůj čas tráví v sociálně vyloučené lokalitě 70, což více než
trojnásobně překonalo cíl. Ve starší věkové kategorii se přihlásilo
dokonce 11 týmů. Jedním z motivačních prvků, které dovedly týmy do
finále, byly kromě smysluplně stráveného volného času také zajímavé
ceny pro vítězné týmy.
Kategorie A

Kategorie B

LETNÍ KEMPY
výzva MŠMT
V rámci výzvy MŠMT se organizace zapojila do aktivit zaměřených na
snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u
dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v
důsledku pandemie COVID 19.
Celkem bylo realizováno 9 kempů v období letních prázdnin - pět pro
žáky, kteří využívali našich služeb v době uzavření škol v obcích Kadaň,
Radonice, Chomutov (2 kempy), Ostrov, 4 kempy byly realizovány ve
spolupráci s Podkrušnohorskou svobodnou základní školou a mateřskou
školou v Údlicích pro jejich žáky. Všechny kempy byly realizovány v
rozsahu 40 hodin vždy od pondělí do pátku. V rámci kempů účastníci
navštívili zajímavá místa v okolí realizace, osvojovali si dovednosti
potřebné pro práci ve skupině vrstevníků, poznávali sebe, zapojili se do
sportovních a rukodělných aktivit. Kempů se zúčastnilo celkem 165 dětí.
Výlet do ZOO

Výlet na dračích lodích

Letní kemp v Údlicích

KULTURNĚ TVOŘIVÉ DÍLNY
Nadace ČEZ
Akce za podpory Nadace ČEZ probíhala od dubna do června 2021. Celkem se
zapojilo 116 dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které docházejí
do nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kadani, Prunéřově,
Radonicích a v Chomutově. Ta měla připravena speciální výzvy zaměřené na
podporu v nepatologickém trávení volného času, rozvoj dovedností v oblasti
kreativního myšlení, podpora seberealizace, posílení talentu ve vybraných
oblastech umělecké činnosti, upevňování vztahu k místu, kde žijí, probudit v
dětech kreativitu, zájem a fantazii. Realizovány byly např. Velikonoční dílna,
Výroba herbářů, Focení mobilem, Na den básníkem, Nakresli svou památku,
Příroda v našem okolí, Výroba z přírodních materiálů, Kniha českých
osobností, Loutkové divadlo v Kameni, Recyklační dílna, obnova komunitní
zahrádky (záhonů, natírání, lakování, malování na kameny, sázení, výroba
zápichů do záhonů), tvorba koláže na téma příroda, úklid koupaliště, cesta za
historií, SprayArt, výroba mapy s turistickými cíli v okolí obce, úklid v okolí
služby atp. Nejaktivnější účastníci byly odměněni věcnými cenami,
poukázkami do místních podniků (nákup učebnic, vstupy do kulturních
zařízení, vstupy do ZOO atd.).

Výroba krmítek

Výroba herbáře

Barvení kamenů

PODPORA ŽÁKŮ PŘI STUDIU V
KADANI
Projekt je určen žákům od 5. tříd se sociokulturním znevýhodněním a žákům,
kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. Dále rodičům
uvedených žáků. Do projektu se nám podařilo zapojit 65 žáků a 37 rodičů,
dále spolupracujeme s 9 pedagogy z různých škol. Byly realizovány aktivity
projektu – workshopy pro žáky, tak i pro rodiče žáků, prázdninové naučné
aktivity Škola hrou a exkurze a kariérové poradenství.
Do aktivit se zapojilo 100 žáků a 27 rodičů, distanční výuku využilo 30 žáků a
pravidelné doučování 16 žáků.
Děkujeme spolupracujícím organizacím, AGT Kadaň, NZDM v Kadani a
Prunéřově a ZŠ v Kadani za skvělou spolupráci.
Exkurze na úřadu práce

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci operačního 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.

Letní akce Škola hrou

Workshop pro žáky

PODPORA ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍ
NEÚSPĚŠNOSTÍ PŘI PŘECHODU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NA STŘEDNÍ A PŘI STUDIU V CHOMUTOVĚ
Projekt je tříletý a je realizován od 1. 1. 2020. Je určen Romům od 5. tříd se
sociokulturním znevýhodněním, jejich rodičům a žákům, kteří jsou ohroženi
předčasným odchodem ze vzdělávání. V roce 2021 jsme poskytli podporu 35
žákům. S osmi žáky ze základní školy a s 27 žáky střední školy jsme pracovali
na zvládnutí učiva. 4 žáci úspěšně střední školu dokončili. Spolupracujeme s
rodiči, pedagogy a mistry odborného výcviku. Nabízíme podporu při jednání,
řešení problémů žáka spojenou s docházkou a školní neúspěšností. Proběhly
2 workshopy pro rodiče. Zrealizovali jsme 8 exkurzí u zaměstnavatelů a 6
workshopů pro žáky, kde získali informace k uplatnění na trhu práce a volbě
povolání. Uspořádali jsme dvě vzdělávací aktivity – Škola hrou pro 19 žáků,
zaměřené na udržení získaných znalostí o prázdninách.

Exkurze k zaměstnavateli

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_075/0016341.

Podpora při praktickém výcviku

Workshop pro rodiče

TALENT 2021
V říjnu 2021 proběhlo 1. finálové kolo soutěže Talent 2021.
Soutěž je určena všem dětem a mladým lidem, kteří žijí v dětských
domovech, výchovných ústavech, nebo navštěvují NZDM. Tato soutěž
proběhla v kulturním domě KASS v Chomutově. Podařilo se nám účastníky
aktivizovat, motivovat je, aby se pilně věnovali tomu, co umí a co je baví.
Talent 2021 tak reagoval na jejich potřeby, pomohl k tomu, aby děti
neztrácely motivaci, aby se dál rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti. V
porotě usedl za město Chomutov náměstek primátora Mgr. Milan Märc,
místostarosta Kadaně Mgr. Jan Losenický, manažerka komunitního plánování
města Chomutov Mgr. Jana Hronová a předseda organizace Světla Kadaň z.s.
Mgr. Jan Hudák. Do 2. finálového kola postoupilo 49 účastníků (26
vystoupení), např. DD Most, NZDM MOLO Chomutov, NZDM Trmice.
Dětský domov Most

NZDM Trmice

Porota

NZDM NaNáměstí

Vytvořená dohoda o spolupráci se žáky v rámci programu všeobecné primární
prevence

SVĚTLEM K PREVENCI
preventivní aktivity
Rok 2021 přinesl nové potřeby cílové skupiny, tedy další výzvy a
příležitosti - prohloubení praxe v online prostoru, zkoušení jeho limitů a
možností, vytváření nových projektů, rozšiřování nabídky aktivit a
spolupráci s dalšími odborníky v oblasti primární prevence.
Podařilo se zahájit realizaci selektivní primární prevence, interaktivního
programu Druhý krok – cíleného na sociálně-emocionální učení žáků
1. stupně ZŠ, uspořádat letní výzvu 60 DNŮ BEZ NUDY, která vedla děti a
mladé k trávení volného času bez elektroniky aj.
Pro další rok dětem, třídám, učitelům i naší službě přejeme, aby byl
obdobím, kdy zužitkují, co se naučili (nejen v našich programech), aby
zvládli náročné situace řešit s klidem, rozvahou a aby vždy viděli
nataženou pomocnou ruku, pokud ji budou potřebovat.

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
Tento projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary

SVĚTLEM K PREVENCI

Realizace programu všeobecné primární prevence online – Aktivizační technika – Lidský stroj

preventivní aktivity

32 škol
150 tříd - všeobecná primární prevence
279 bloků - všeobecná primární prevence
3 třídy - selektivní primární prevence
10 bloků - selektivní primární prevence
76 dalších preventivních aktivit adaptační programy, besedy, Druhý krok

Aktivita přihlášená do výzvy 60 DNŮ BEZ NUDY

Realizace programu všeobecné primární
prevence na ZŠ

AKREDITOVANÉ KURZY
v oblasti primární prevence
Také v roce 2021 probíhaly kurzy akreditované MŠMT s názvem Primárně
preventivní minimum pro pedagogické pracovníky. S ohledem na
epidemiologickou situaci se jarní kurz uskutečnil online, podzimní se již
podařilo uspořádat prezenčně. Celkem kurzy absolvovalo 32 účastníků.
Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky
(MSMT-1429/2021-1-151) - počet účastníků: 32

Zážitková technika na kurzu - Stavba věže

Kurz v online prostoru a skupinová technika – Omezení malíři

Blok o vytváření dohody v třídním kolektivu
v kurzu online

Absolventi online kurzu na závěrečném setkání
po zkoušce

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2021
hlavní činnost (v tisících)

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2021
vedlejší činnost (v tisících)

Město Chodov

Město Jirkov

Město Jáchymov

Město Žlutice

Město Karlovy Vary

Město Cheb

Město Kadaň

Obec Radonice

SVĚTLO KADAŇ Z.S.

...děkujeme vám!

IČO: 65650701

DIČ: CZ65650701

Bankovní spojení: 19-8186080227/0100
svetlokadanzs@seznam.cz
www.svetlokadanzs.cz

