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Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla!
Chtìl bych vás všechny nejen po roce pozdravit, ale pøedevším podìkovat za podporu a požehnat každému z vás v díle, které konáte.
Smyslem Kolpingova díla je vnášet spoluodpovìdnost do života spoleènosti podle sociálního uèení církev. Dnes možná více než kdy jindy je tøeba si
toto sociální uèení osvojovat, pøemýšlet o nìm a snažit se je opravdu živým a souèasným zpùsobem zpøítomnit v naší spoleènosti.
Jsem potìšen, že se snažíte navazovat na odkaz tìch, kdo Kolpingovo dílo u nás zapoèali, že již vyrùstá nová generace, hledající nové pøístupy a pohledy.
V úctì zdraví a žehná
Dominik Duka
duchovní správce Kolpingova díla ÈR
pražský arcibiskup

KOLPINGOVO DÍLO
VE SVÌTÌ
Již za života Adolpha Kolpinga pøesáhly jeho myšlenky a dílo hranice Nìmecka a rozšiøovaly se do okolních zemí. Ještì mnohem
vìtšímu rozvoji zabránilo neklidné a válkami zmítané 20. století.
Mocným impulsem pak bylo generální shromáždìní Mezinárodního Kolpingova díla v roce 1968 v Salzburku. Zde se odpovìdní
pøedstavitelé národních svazù, inspirováni encyklikou papeže Pavla VI. „Populorum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingova
díla k sociálním otázkám mezinárodního charakteru a k rozvojové pomoci. V následujících tøech desetiletích se Mezinárodní Kolpingovo
dílo prudce rozrùstalo. V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazílie) založen první národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy
v Africe a Asii. Po pádu komunistických režimù ve støední a východní Evropì v roce 1989 byly i zde založeny nové národní svazy,
popøípadì obnovena jejich dlouho zakázaná èinnost.
Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo vìnuje zvýšenou pozornost dokonèení výstavby existujících struktur, zakládání
dalších Kolpingových rodin v rámci národních svazù a vytvoøení sítì mezinárodní solidarity.
V souèasné dobì sdružuje Mezinárodní Kolpingovo dílo 450.000 èlenù v 5.800 Kolpingových rodinách v 60 zemích všech kontinentù !

KOLPINGOVO DÍLO
ÈESKÉ REPUBLIKY

ADOLPH KOLPING
ŠVEC, KTERÝ SE NEDRŽEL
SVÉHO KOPYTA

Obèanské sdružení Kolpingovo dílo ÈR bylo založeno 21.10.1992 a hlásí se k odkazu Jednot katolických tovaryšù, které v èeských
zemích pùsobily od poloviny 19. století až do zaèátku 2. svìtové války. Centrum Kolpingova díla ÈR se nachází ve Žïáøe nad Sázavou.
Základními organizaèními jednotkami jsou místní obèanská sdružení, která se nazývají Kolpingovy rodiny. V souèasné dobì je
registrováno okolo 700 èlenù ve 36 Kolpingových rodinách, které pùsobí na území celé Èeské republiky.
Hlavními oblastmi èinnosti jsou práce s dìtmi a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdìlávání, rozvíjení spolkového života a podpora
obèanské angažovanosti ve spoleènosti v duchu slov Adolpha Kolpinga: „Potøeby doby vám ukážou, co máte dìlat.“

Adolph Kolping byl všestrannì nadaný èlovìk. Nebyl pouze knìzem, ale také žurnalistou, spisovatelem, žádaným øeèníkem a díky jeho obìtavému
nasazení pro mladé tovaryše ho mùžeme jistì oznaèit za jednoho z prvních sociálních pedagogù. Nejdøíve se vyuèil, pozdìji zaèal studovat a stal se
knìzem. Chtìl ukázat mladým lidem, že život znamená více než každodenní práci a veèerní vysedávání po hostincích. Kolping chtìl, aby se mladí lidé
nebáli vzít život pevnì do rukou a stali se angažovanými køesany. Pomocníkem na této cestì jim má být živé spoleèenství a pevné základy. Kolping
vycházel z víry a dùvìry v Boha, ale také z pevnì zakotvené rodiny.

Principy, ze kterých vycházíme

Životopis ve zkratce

køesanství, myšlenky sociálního reformátora Adolpha Kolpinga, solidarita, otevøenost

Sociální projekty
Snažíme se pomáhat rodinám a lidem, kteøí se dostali do obtížné životní situace (svobodné matky s dìtmi, drogovì závislí) a nabídnout
jim pomocnou ruku. Nesmíme zapomenout také na nezištnou dobrovolnou pomoc ze strany našich èlenù smìøující pøedevším
k opuštìným, nemocným a zdravotnì postiženým lidem.

Rodina
Prostøednictvím našich aktivit se snažíme posilovat postavení rodiny ve spoleènosti a podporovat mezigeneraèní vztahy a sociální vazby
mezi rodièi a dìtmi.

Vzdìlávání
Tato oblast je jedním ze základních pilíøù Kolpingova díla v celém svìtì. Kvalitní vzdìlání je pøípravou na plnohodnotný život. Tyto cíle
u nás naplòují dvì vzdìlávací zaøízení ve Žïáru nad Sázavou – Biskupské gymnázium a SŠG A.Kolpinga. Nezapomínáme také na
neformální vzdìlávání našich dobrovolníkù pracujících napøíklad s dìtmi a mládeží.

Dìti a mládež
V rámci Kolpingových rodin pùsobí skupiny dìtí a mládeže, které se snažíme motivovat k aktivnímu zapojení se do èinnosti
a podporujeme jejich zájem o dìní v jejich okolí a ve spoleènosti. Ke stìžejním èinnostem patøí letní tábory, výlety, sportovní a kulturní
akce, pravidelná èinnost zájmových kroužkù apod. Veškeré aktivity jsou otevøeny nejen pro èleny, ale také pro širokou veøejnost.
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Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína n.R.
- otec byl pastýø ovcí a drobný zemìdìlec
- dìtství prožil v jednoduchých pomìrech, ale velmi šastnì
- na vyšší vzdìlání chybìly peníze
navštìvuje lidovou školu
uèí se na obuvníka, poté tovaryšem v rùzných dílnách v Porýní
- Kolping poznává bídu tovaryšù
- chce zmìnit svùj život, dále se vzdìlávat
ve svých 23 letech zaèíná navštìvovat Marcelské gymnázium v Kolínì
studuje teologii v Mnichovì a v Bonnu
vysvìcen na knìze v Minoritském kostele v Kolínì nad Rýnem
- zaèíná jako kaplan v Elberfeldu, pùsobí jako duchovní správce a uèitel náboženství
duchovní správce místního tovaryšského spolku
- tento úkol se stává Kolpingovým posláním a životní cestou
Kolping se stává chrámovým vikáøem v Kolínì
založení tovaryšského spolku v Kolínì
- spolek se šíøí po celém Nìmecku, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku
Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech na rakovinu plic
blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Øímì

KOLPINGOVO DÍLO ÈR
V ROCE 2010
Žïár nad Sázavou, 15. ledna

Spoleèenský ples Kolpingova díla ÈR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
Spoleèenská událost s dlouholetou tradicí – to je ples, který se uskuteènil v pátek 15. ledna od 19.00 hodin v sále Domu kultury ve Žïáøe
nad Sázavou. Pøivítali jsme na nìm nejen èleny a pøíznivce Kolpingova díla, ale pøedevším pak letošní maturanty, kteøí byli na plese
stužkováni. Kromì tance zde bylo opìt možno ochutnat speciality z dílny žákù Støední školy gastronomické A.Kolpinga nebo vyhrát
jednu z pìkných cen tradiènì bohaté tomboly.
Praha, 10. dubna

Intronizace Mons. Dominika Duky do úøadu pražského arcibiskupa
V sobotu 10.4. probìhla v katedrále sv. Víta v Praze slavnostní intronizace Mons. Dominika Duky do úøadu pražského arcibiskupa.
Za úèasti mnoha význaèných osobností z církevního i politického života a tisícù vìøících pøevzal Dominik Duka symbolicky
arcibiskupskou berlu od Miloslava Vlka a s ní i svùj úøad. Slavnost, kterou mohli sledovat v pøímém pøenosu také napøíklad diváci Èeské
televize, si nenechalo naživo ujít 200 èlenù a pøíznivcù Kolpingova díla ÈR, pro které byly zajištìny speciální místenky. Dominik Duka je
totiž mimo jiné také duchovním správcem naší organizace, což považujeme za velkou èest a vyznamenání pro celý Kolping. Autobusy do
Prahy tak zamíøili èlenové Kolpingových rodin z Pøímìtic, Vìžnice, Kunštátu, Brna, Žïáru nad Sázavou, Nýøan, Smeèna a samozøejmì
také Prahy 8. Vlajky Kolpingovy rodiny Praha 8 a Kolpingova díla ÈR mohli v katedrále vidìt také televizní diváci a byly symbolem
podpory otci arcibiskupovi.
Kolpingovo dílo ÈR se zapojilo do celé slavnosti také organizaènì, kdy jsme zajišovali umístìní velkoplošné obrazovky pøed katedrálou
pro lidi, kteøí se nedostali dovnitø. Pro všechny, kteøí po slavnostní bohoslužbì opouštìli Pražský hrad, èekalo sladké pøekvapení
v podobì výborných koláèkù, které napekla Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ze Žïáru nad Sázavou v poètu témìø 30.000
ks!
Vìžnice, 22. kvìtna

11. jubilejní pou ve Vìžnicích a shromáždìní èlenù Kolpingova díla ÈR
Kolpingovo dílo ÈR a Kolpingova rodina Vìžnice pozvaly všechny své èleny, pøíznivce i ostatní vìøící na tradièní pou do Vìžnic u Polné.
Zde stojí krásná kaple, která byla 22.5.1999 zasvìcena Pannì Marii, Pomocnici køesanù, a blahoslavenému Adolphu Kolpingovi. Od té
doby zde každoroènì Kolping poøádá poutì a nejinak tomu bylo i letos. Poutní mši svatou sloužil pražský arcibiskup Mons. Dominik
Duka, který se následnì zúèastnil shromáždìní èlenù. To zhodnotilo èinnost KD ÈR za uplynulý rok a nastínilo základní smìry další
èinnosti.
Bukoba (Tanzanie), 19. - 24. kvìtna

Zasedání generální rady Mezinárodního Kolpingova díla
Zástupci Kolpingova díla ze všech koutù svìta se tentokrát setkali v Tanzánii ve mìstì Bukoba pøi pravidelném zasedání generální rady.
Hlavními tématy, kterými se delegáti z 50 zemí zabývali, byla: Zodpovìdnost èlovìka za Boží dílo - co øíká katolická sociální nauka
o ekologii nebo Zmìny klimatu a jejich pùsobení na obyvatele Tanzánie. Kromì toho se úèastníkùm naskytla jedineèná možnost podívat
se zblízka na život prostých obyvatel a seznámit se s projekty Kolpingova díla, které tìmto lidem pomáhají zlepšovat jejich životní situaci.

KOLPINGOVO DÍLO ÈR
V ROCE 2010
Žïár nad Sázavou, 27. srpna

Rozhodni se sám 2010
“ROZHODNI SE SÁM 2010“, akce plná her, zábavy a prevence se uskuteènila poslední prázdninový pátek na námìstí ve Žïáøe nad
Sázavou. Díky krásnému poèasí a díky zájmu úèastníkù se akce velmi povedla. Zajisté k tomu pøispìlo i zaujetí organizaèního týmu
pracovníkù Kolpingova díla ÈR, které je zøizovatelem Spektra, centra primární prevence a drogových služeb, a pomoc oddílu házená TJ
SOKOL Nové Veselí. Letošní, již 3. roèník této akce, se konal u pøíležitosti 15. výroèí vzniku a provozu Spektra.
Smeèno, 3. øíjna

Slavnostní otevøení rodinného centra Smeèno
Slavnostní vysvìcení novì zrekonstruovaného Rodinného centra ve Smeènì, které provozuje Kolpingova rodina Smeèno, se
uskuteènilo v nedìli 3.10.2010. Rodinné centrum (døíve Dùm rodin) prošlo v uplynulých dvou letech generální rekonstrukcí
s pøístavbou podkroví a výtahu. V souèasné dobì je pøipraveno sloužit i rodinám s postiženým èlenem.
Nové Veselí, 13. listopadu

18. roèník mezinárodního halového fotbalového turnaje KD ÈR
Již 18. roèníku Mezinárodního halového fotbalového turnaje Kolpingova díla ÈR se v sobotu 13.11. zúèastnilo 9 družstev, vèetnì
družstva z maïarského Érsekvadkertu, které turnaji dodalo mezinárodní charakter. Turnaj se konal po dvou letech opìt v hale v Novém
Veselí (u Žïáru nad Sázavou) za úèasti fotbalistù reprezentujících Kolpingovy rodiny Žïáru nad Sázavou I. a II., Újezdu, Vìžnic, Mìøína,
Blanska, Dyjákovièek, Horního Kosova a Érsekvadkertu. V napínavých a dramatických utkáních si nejlépe vedli fotbalisté z Mìøína, kteøí
ve finále porazili družstvo z Vìžnic a obhájili tak loòské vítìzství. Na tøetím místì skonèilo družstvo Dyjákovièek, které bylo asi nejvìtším
pøekvapením turnaje.
„Vyhlídka“ u Blanska, 5. - 6. listopadu

Setkání zástupcù KR
Setkání, kterého se zúèastnilo pøes 40 èlenù ze všech koutù naší zemì, zaèalo v pátek veèer 5.11. pøednáškou o Kolpingu v Tanzánii, kam
se letos na schùzi generální rady Mezinárodního Kolpingu vydal Michael Kubík, zástupce KDÈR. V sobotu pak byla na programu
rekapitulace uplynulého období a plány na další èinnost. Dále následovaly také zprávy ze života jednotlivých Kolpingových rodin.
Bìhem setkání zástupcù Kolpingových rodin probìhla také finanèní sbírka na stavbu kostela na brnìnském sídlišti Lesná. Stavba by
mohla zaèít v pøíštím roce a kostel bude zasvìcen blahoslavené sestøe Marii Restitutì.
Žïár nad Sázavou, 17. prosince

Oslava 15. let Spektra
Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb oslavilo úctyhodných 15 let èinnosti. Dne 17. prosince jsme pozvali pøátele,
spolupracovníky, kolegy, podporovatele, klienty, donátory a širokou veøejnost na slavnostní veèer.
Oslava se uskuteènila v kulturním centru Batyskaf ve Žïáøe nad Sázavou. Veèer uvedla písnièkáøka Karolína Kamberská, døíve èlenka
a autorka písní sester Steinových. Pomyslným vrcholem bylo vystoupení XAVIERA BAUMAXY - postmoderního písnièkáøe, který svým
specifickým projevem jedny nadchne, druhé možná zaskoèí.

Velmi dìkuji všem, kteøí v roce 2010 pøispìli k èinnosti naší komunity. A už se jedná o finanèní, materiální èi lidskou podporu, vždy je námi vítána a
vážíme si jí.
Tìším se také na další spolupráci s Danem Bártou a skupinou Illustratosphere, kteøí se v roce 2009 stali patrony naší komunity. Nesmím také
zapomenout na podìkování Zdravotní pojišovnì ministerstva vnitra, díky jejímu daru byl objekt pøed 10. lety zrekonstruován a dostavìn do dnešní
podoby.

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
SEJØEK

Kapacita programu
délka programu / léèby (v týdnech)
Poèet všech uživatelù drog, kteøí se programu úèastnili
- z toho mužù
- z toho injekèních uživatelù drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kokain / crack
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní látkou Subutex nelegálnì
Poèet klientù, kteøí program úspìšnì ukonèili

Naše terapeutická komunita v prùbìhu roku 2010 dokázala uhájit své dosavadní cíle. Dobré zajištìní nástupu nových klientù nám
pomáhalo udržet vysokou obložnost. Tomu napomáhal i pøíznivý prùbìh terapie u øady klientù, kteøí vcelku plynule a stabilnì zaplòovaly
místa vyhrazená pro klienty ve III. fázi léèby. Terapeutická skupina se tak mohla poètem klientù blížit svému limitu.
Klienti ve III. fázi léèby pravidelnì využívali možnosti zamìstnání v kováøské a keramické pracovní dílnì zbudované pøi TK. Ta si díky
šikovnosti svého vedoucího získala v prùbìhu roku øadu zakázek, kterými významnì pøispìla na svùj provoz.
K finanèním zdrojùm TK patøí rovnìž pøíspìvky klientù. Na zaèátku roku jsme se setkali se zpøísnìním pravidel pro vydávání sociální
podpory. Peèlivá práce naší kolegynì Mgr. Renáty Hoffmanové, která se stará o sociální záležitosti našich klientù, však i pro další prùbìh
roku pomohla zajistit vìtšinì našich klientù sociální dávky a pøíspìvky na bydlení. Klienti tedy ve vìtšinì mohli na svou léèbu z tìchto
dávek pøispívat.
Klienti TK se v roce 2010 také výraznìji než v pøedchozích letech úèastnili prací v lese: èištìní pasek, zakládání oplocení, pøípadnì
odstraòování starého oplocení a sázení sazenic stromkù. Vedoucí pracovnì rehabilitaèní dílny zajistil díky svým kontaktùm také další
pokraèování spolupráce s místní lesní správou.
Vedle této výdìleèné èinnosti se klienti vìnovali rovnìž dobrovolnické, veøejnì prospìšné èinnosti, a to úèastí v akci „Èistá Vysoèina“.
V mìsíci dubnu tak po nìkolik dní zbavovali okolí Sejøku odpadkù.
Výdìlky z práce v lese dovolily poøádání tradièních zátìžových akcí, turistických výprav, které klientùm dovolují okusit potìšení z krajiny,
sdílení námahy a testování vlastních sil.
V prùbìhu roku nedošlo k žádným zmìnám v týmu pracovníkù TK, což jistì také pøispívá ke stabilitì v zaøízení. Nejvíce oceòujeme práci
kolegù, pracovních terapeutù, kterou považujeme za nejvìtší každodenní pøínos pro klienty díky celodennímu lidskému kontaktu.
V roce 2010 poprvé neprobìhla tradièní absolventská komunita – setkání s bývalými klienty TK. K této výjimeèné situaci došlo kvùli
infekci pøivezené ze zátìžové akce. Budeme doufat, že pøíští rok k nám bude pøíznivìjší.
V prùbìhu roku 2010 naše zaøízení obstálo pøed inspekcí Ministerstva práce, která pøezkoumávala kvalitu poskytovaných sociálních
služeb.
Na jaøe roku 2010 také došlo ke zvýraznìní profilace našeho zaøízení, když se na poradì týmu TK dohodlo, že zaøízení nabídne vìtší poèet
lùžek klientùm s duální diagnózou. Tímto smìrem se naše TK ubírala již døíve a získala si tak jméno mezi ostatními zaøízeními, které
poskytují služby drogovì závislým. Tento typ služby vìtšina TK nenabízí a je o nìj pøitom nemalý zájem. Tento krok jsme si mohli dovolit
také na základì dosavadní mnohaleté zkušenosti s touto problematikou.
Mgr. Petr Patoèka
zástupce vedoucího TKS

Terapeutická komunita Sejøek
Sejøek è.13, 592 62 Nedvìdice
Tel.: 566 566 039, 608 816 719

e-mail: tksejrek@kolping.cz
web: www.tksejrek.kolping.cz

Poèetklinù,øíprgamudsì
Prùmìrný vìk klientù - uživatelù drog
Poèet neuživatelù drog (rodinných pøíslušníkù), kteøí využili stužeb
Poèet “lùžkodnù”
Prùmìrná délka léèby 1 klienta (ve dnech)
Prùmìrná délka úspìšnì ukonèené léèby 1 klienta (ve dnech)

Služba
Skupinová terapie, poradenství
Pracovní terapie
Sociální práce
Individuální terapie, poradenství
Rodinná terapie, poradenství
Testy na pøítomnost drog
Arteterapie
Dramaterapie

2009
18
30-56
38
25
35
12
19
1
3
9
13
27
43
5 694
234
359

2010
18
30-56
40
25
38
12
25
2
1
10
17
29,5
44
5 473
173
398

Poèet výkonù (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
766 / 75 min
278 / 4 h
91 h
434 / 1 h
49 / 1h
198
22 / 4 h
11 / 4 h

750 / 1 h
298 / 4 h
102 h
500 / 1h
41 / 1h
101
53 h
21,5 h

Poèet skupin / délka trvání jedné
Poèet blokù / délka trvání jednoho
Poèet intervencí
Poèet sezení / délka trvání jednoho
Poèet sezení / délka trvání jednoho
Poèet provedených testù

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Danì a poplatky
Odpisy
CELKEM

683
289
118
38
555
4 499
59
3
944
7 188

Výnosy (v tis. Kè)
Tržby
Jiné ostatní výnosy
Zúètování fondù
Pøíspìvky klientù
Pøijaté dary
Úøad vlády ÈR (RVKPP)
MPSV
Kraj Vysoèina
Jihomoravský kraj
CELKEM

217
1
361
647
1 445
1 351
2 016
700
450
7 188

SPEKTRUM
KONTAKTNÍ CENTRUM
A TERÉNNÍ PROGRAM
Užívání drog a závislost na nich je celospoleèenským problémem, který se týká nás všech. Nevíme koneckoncù, kdy se drogový problém
mùže dotknout našich blízkých nebo nás samých. Pro mladého èlovìka je nesnadné zorientovat se v souèasném svìtì a rozeznat, co je
pro nìj dobré a co ne. Kontaktní centrum (KC) a Terénní program (TP) se snaží doprovázet mladé lidi složitým obdobím a nabízet jim
pøijatelná øešení, aby svým rizikovým zpùsobem života ubližovali co nejménì sobì a svému okolí.
Cílová populace KC a TP Spektrum byla v roce 2010 složena z široké skupiny uživatelù nelegálních návykových látek od experimentátorù
a pøíležitostných uživatelù, s tìžištìm uživatelù s rùzným stupnìm závislosti, až po uživatele, kteøí již drogy neužívají, ale potýkají se
s následky užívání. Výraznou skupinou byli i klienti, kteøí užívání návykových látek omezují èi se pokoušejí abstinovat.
V okrese Žïár nad Sázavou je nejvíce problémových uživatelù pervitinu, a to èasto ve spojení s pravidelným užíváním alkoholu
a pøevážnì nárazovým užíváním medikamentù, pøíp. LSD a extáze. Sezónnì se užívají lysohlávky a opium. V roce 2010 bylo v rámci
cílové skupiny zaznamenáno oproti roku 2009 èastìjší užívání heroinu, v jednom pøípadì pravidelné užívání kokainu.
Poèet klientù za sledované období zùstal víceménì stejný (80 klientù v roce 2010, 76 v roce 2009). Ze statistik je zøejmý zøetelný nárùst
kontaktù s uživateli. Jedná se o navýšení o 745 kontaktù na hodnotu 1910 v roce 2010 oproti 1165 v roce 2009. Velký nárùst je zjevný
také u výkonù poradenství (ze 120 v roce 2009 na 209 v roce 2010) a instrumentálních služeb. Tìžištì práce s klienty se ve sledovaném
období pøesunulo od døívìji klienty preferovaných HR výkonù ke službám, které naplòují potøebu klientù aktuálnì více øešit svou
sociální, zdravotní, èi právní a vztahovou situaci. Více se otevírala poradenská témata. Èastým tématem kontaktu s klientem bylo øešení
a odesílání do léèby.
Rok 2010 byl významný oslavou 15 let fungování zaøízení. Pøi této pøíležitosti se uskuteènil kulturní veèer s vystoupením Karolíny
Kamberské a Xaviéra Baumaxy v kulturním centru Batyskaf ve Žïáøe nad Sázavou. Ubìhlý rok 2010 byl pro Kontaktní centrum posledním
obdobím v dlouhodobì nevyhovujících prostorách na Žižkovì ulici. V roce 2011 probìhne pøestìhování do vìtších prostor, které daleko
více odpovídají potøebám pro poskytování odborných adiktologických služeb pro celou veøejnost. Pro klienty a veøejnost se konala øada
aktivit (napø. burza obleèení, šipkové turnaje, vánoèní besídka, akce Rozhodni se sám, Den otevøených dveøí)
Terénní program byl realizován ve Žïáru nad Sázavou, Bystøici nad Pernštejnem, Novém Mìstì na Moravì a Ždírci nad Doubravou.
Místem s nejvìtší frekvencí terénního programu byl Žïár nad Sázavou, kde se program realizoval prùbìžnì bezmála každý týden.
Projekt Kontaktního centra a Terénního programu si bìhem roku 2010 držel vysokou úroveò. A to i pøes øadu negativních skuteèností,
jako napøíklad personální podstav, finanèní problémy èi nevyhovující prostory Kontaktního centra. Mezi jednoznaènì pozitivní trendy lze
zaøadit významný nárùst individuální, a v øadì pøípadù dlouhodobé, práce s uživateli drog, systemizace a rozvoj terénního programu,
kvalitní vzdìlávání pracovníkù, aktivní zapojení v sociální a návazné síti regionu, aktivní snaha o spolupráci s okolními drogovými
službami.

Kontaktní centrum a Terénní program
Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou
Tel.: 566 620 098, 608 816 721

e-mail: spektrum@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz

poèet klientù
2009
2010

76
80

poèet kontaktù

poèet vydaných
injekèních støíkaèek

2009
2010

2009 4263
2010 2380

1165
1910

poèet klientù
pøípadové práce

poèet výkonù
poradenství

celkový poèet výkonù

2009
2010

2009
2010

2009 3207
2010 5184

35
46

120
209

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté pøíspìvky
CELKEM

Výnosy (v tis. Kè)
266
63
1
17
2
233
909
7
112
1 500

Pøijaté dary
Úøad vlády ÈR (RVKPP)
MPSV
Kraj Vysoèina
Mìsto Žïár nad Sázavou
Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
CELKEM

65
330
700
335
50
20
1 500

SPEKTRUM
CENTRUM
PRIMÁRNÍ PREVENCE
Èinnost týmu Spektra - Centra primární prevence je zamìøena na realizaci komplexních a dlouhodobých programù primární prevence
užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Tyto programy jsou vytvoøeny na základì soudobých poznatkù o efektivitì
preventivního pùsobení s dùrazem na pøimìøenost dané vìkové skupinì dìtí.
Cílem tìchto programù s dìtmi a mladými lidmi je pøedcházet problémùm spojených s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit
do co nejpozdìjšího vìku. Prostøedkem k oddálení je podpora zdravého životního stylu, rozvoj sociálních dovedností a posilování
pozitivních mezilidských vztahù.
Rok 2010 byl pro Spektrum – Centrum primární prevence zejména ve znamení rozšíøení pùsobnosti na okres Havlíèkùv Brod. Zde se
podaøilo díky projektu „Podpora systému primární prevence sociálnì patologických jevù“, který je podpoøen v rámci OPVK pod reg.è.
CZ.1.07/1.2.00/14.0126, navázat spolupráci se ZŠ Nuselská Havlíèkùv Brod, ZŠ Smetanova Chotìboø, ZŠ Ledeè nad Sázavou, ZŠ
Okrouhlice a ZŠ Hnìvkovice. V okrese Žïár nad Sázavou Spektrum i nadále spolupracuje s tìmito školami: Základní škola Bobrová,
Základní škola Komenského 6, Žïár nad Sázavou, Základní škola Švermova 4, Žïár nad Sázavou, Základní škola Komenského 2, Žïár
nad Sázavou, Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, Základní škola a Mateøská škola Radostín nad Oslavou, Støední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žïár nad Sázavou, Gymnázium V. Makovského v Novém Mìstì na Moravì,
Základní škola a Mateøská škola Daleèín, Základní škola a Mateøská škola Osová Bítýška, Základní škola a Mateøská škola Polnièka,
Základní a Mateøská škola Nové Veselí a Základní škola Hany Benešové a Mateøská škola Bory. Dále pak probìhl program primární
prevence v Domovì pro matky (otce) s dìtmi Jeèmínek ve Žïáøe nad Sázavou a ve Výchovném ústavu Žïár nad Sázavou.
Rok 2010 byl pro Spektrum významný vzhledem k 15-ti letému výroèí fungování Spektra. V rámci oslav výroèí se poøádal hudební
koncert v kulturním centru ve Žïáøe nad Sázavou.
V roce 2010 probìhl také Den otevøených dveøí Spektra – Centra primární prevence, konal se již tøetí roèník akce „Rozhodni se sám“
a Spektrum – Centrum primární prevence se aktivnì podílelo na organizaci Dne dìtí ve Žïáøe nad Sázavou. Další akcí byla úèast
a prezentace na Dni otevøených dveøí Krajského úøadu kraje Vysoèina. Tým Spektra je významným èlenem Pracovní skupiny rizikového
chování, která poskytuje informaèní servis pro pracovníky v oblasti primární prevence v okrese Žïár nad Sázavou.
Pro rok 2011 plánujeme pokraèovat ve spolupráci se stávajícími školami, oslovit našimi programy další školy v okresech Žïár nad
Sázavou a Havlíèkùv Brod. Pøínosnou shledáváme naši úèast na tøídních schùzkách, kdy s rodièi hovoøíme o náplni programù primární
prevence na školách, tudíž budeme tuto èinnost nabízet na dalších školách.

Lektorský tým Spektra- Centra primární prevence

Odborná garance (metodické vedení)

Petra Nováèková, Mgr., vedoucí Centra primární prevence, lektorka
Alena Pejchalová, lektorka programù primární prevence
Aneta Dvoøáková, DiS., lektorka programù primární prevence
Martina Hladíková, DiS., externí lektorka programù primární prevence

PhDr. Lenka Skácelová

Supervize
Ing. Radovan Voøíšek, PhDr. Vlastimil Sojka

Centrum primární prevence
námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou
Tel.: 566 585 027, 774 419 047

e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz

poèet blokù

poèet hodin

poèet kontaktù s dìtmi

poèet škol

2009 114
2010 162

2009 273
2010 436

2009 1880
2010 3119

2009 21
2010 21

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Danì a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
CELKEM

Výnosy (v tis. Kè)
112
4
23
18
2
124
864
1
8
26
1 182

Tržby - Kraj Vysoèina individuální projekt
Tržby - ostatní
Pøijaté dary
Kraj Vysoèina
Mìsto Žïár nad Sázavou
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
CELKEM

525
163
63
150
50
231
1 182

REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ
VYHLÍDKA
Provoz zaøízení
Rekreaèní zaøízení pro dìti a mládež Vyhlídka stejnì tak jako v minulosti slouží pøedevším dìtem a mládeži. Bìhem školního roku objekt
naplno využívají dìti z mateøských, základních a støedních škol, které k nám jezdí na školy v pøírodì, výlety a seznamovací pobyty.
Zaøízení celoroènì využívají také další organizace, které pracují s dìtmi a mládeží, jako jsou napøíklad taneèní a hudební školy, soubory
èi sportovní oddíly. O prázdninách zde probìhlo celkem 5 bìhù dìtských táborù, dvì soustøedìní dìtských taneèních souborù a jeden
spoleèný pobyt rodin s dìtmi. Máme velkou radost, že se k nám hosté rádi vracejí, a také že kouzlo Vyhlídky objevují stále noví lidé.

Rekonstrukce pokraèuje
Díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy pokraèovala také v roce 2010 rekonstrukce Vyhlídky. Kuchyò byla vybavena
novým konvektomatem a okamžitì se to projevilo na rychlosti pøípravy a kvalitì stravy a také na úspoøe nákladù na energie.
Rekonstrukcí prošla centrální hala se schodištìm, dále pak chodba k pokojùm a ke klubovnì v 2.N.P. a èást chodby k jídelnì. V tìchto
prostorách byly kompletnì zrekonstruovány rozvody elektrické energie, vody, kanalizace, topení, osvìtlení, vèetnì nouzového.
Nevyhovující dlažba byla nahrazena novou. Byly obnoveny omítky a výmalba, na schodišti bylo vymìnìno nebezpeèné zábradlí a madla.
Obklady stropù prošly zásadní obnovou a stará døevìná okna byla nahrazena novými plastovými. Celý prostor dostal novou tváø
a navázal na již zrekonstruované prostory rekreaèního zaøízení.

Využití Vyhlídky
Rok 2010 byl ve znamení úsporných opatøení kvùli celosvìtové ekonomické krizi. Právì toto se pravdìpodobnì projevilo i na
obsazenosti Vyhlídky. Ve srovnání s rokem 2009 jsme si o nìco málo pohoršili, a to i pøes to, že neustále dochází k rostoucí kvalitì
ubytování a dalších služeb pøi zachování cenové dostupnosti, výborné èeské a moravské kuchynì. Obložnost zaøízení v roce 2010 byla
srovnatelná s rokem 2008. Pro lepší pøedstavu o poètu ubytovaných uvádím graf obsazenosti Vyhlídky v porovnání s minulými lety.
Kvalitní služby mùžeme poskytovat pøedevším díky obìtavému a ochotnému personálu, bez kterého by všechny vložené investice nebyly
nic platné.

Na závìr bych rád velice podìkoval Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýchovy, bez jehož pomoci by nebylo možné takto finanènì
nákladnou rekonstrukci realizovat!
Václav Dobrovolný, øeditel Kolpingova díla ÈR

Vyhlídka - rekreaèní zaøízení pro dìti a mládež
Tìchov 158, 678 01 Blansko
Tel.: 516 415 080

e-mail: vyhlidka@kolping.cz
web: www.kolping.cz

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Danì a poplatky
Odpisy
CELKEM

Výnosy (v tis. Kè)
719
485
49
26
1
203
2 241
47
63
102
3 936

Tržby
Úøad práce Blansko
Aktivace vnitroorganizaèních služeb
Ostatní výnosy
CELKEM

2 664
113
417
3
3 197

Investice (v tis. Kè)
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
Vlastní zdroje
CELKEM

1 400
487
1 887

RODINNÉ CENTRUM
SRDÍÈKO
Rodinné centrum Srdíèko se nachází v suterénu Polikliniky ve Žïáøe nad Sázavou a je èlenem Sítì mateøských center.
Nabízíme volnoèasové aktivity pro dìti a jejich rodièe, je otevøeno celotýdennì a celoroènì. Zajišujeme programy pro maminky na
mateøské dovolené, pro nastávající maminky, pro maminky po porodu, pro dìti i celé rodiny.
Cílem našich programù je pozitivní pùsobení na tvoøící se charakterové vlastnosti dìtí prostøednictvím zajímavé èinnosti, podporu
sociálních vazeb mezi dìtmi a jejich rodièi i mezi dìtmi navzájem a získání základních sociálních dovedností dìtí v rámci skupiny.

Další aktivity
V našem Centru poøádáme také pravidelnì jednou do roka setkávání maminek z tìhotenského cvièení a dvakrát do roka Fotografování rodièù s dìtmi,
a Burzy kojeneckého, dìtského a tìhotenského obleèení.
Konec roku byl ve znamení už tradièních besídek - Mikulášské a Vánoèní.
Naše Centrum se také zúèastnilo na akcích Mìsta Žïár nad Sázavou, Dne dìtí (1.6.) a akci Hurá na prázdniny (17.6.) a celostátní akce Celé Èesko ète
dìtem (kvìten 2010).
Za pomoc a podporu patøí podìkování Kraji Vysoèina, Hraèkáøství Sluníèko Veselská, prodejnì Dìtská obuv Husova a Fenomén Multimedia a.s. za
sponzoring a vìcné dary, panu Milanu Šustrovi za pøíspìvky a fotografie do Deníku Vysoèina, Rádiu Petrov a paní Veronice Klapaèové. Dìkujeme také
panu Jiøímu Jurkovi za každoroèního „Mikuláše“, øeditelství Polikliniky za vstøícné jednání a pomoc, za veškeré drobné opravy od p. Pavla Dvoøáka,
údržbáøe Polikliniky, a hlavnì za obìtavou pomoc maminek a mých kolegyò ze Srdíèka za pøípravu a organizaci spoleèných akcí. Podìkování patøí i
Patriku Chudovskému za obìtavou pomoc pøi provozu Srdíèka.
Kateøina Šalandová, vedoucí koordinátorka

Pravidelné aktivity
Herna pro batolata – každé úterý a pátek dopoledne, je urèena pro rodièe s dìtmi od 1 roku do 3 let, náplní jsou spoleèné øíkanky,
básnièky, písnièky a cvièení.
Výtvarná a hudební dílnièka – každé pondìlí a støedu dopoledne, je urèena pro rodièe s dìtmi od 3 do 5 let, náplní jsou spoleèné øíkanky,
cvièení a písnièky doprovázené hraním na jednoduché hudební nástroje a jednoduché rukodìlné a výtvarné èinnosti.
Cvièení pro tìhotné maminky – každé úterý odpoledne, náplní je cvièení a relaxace, pøíprava na porod a odborné pøednášky.
Cvièení pro maminky po porodu – každý ètvrtek dopoledne, náplní je cvièení a posilování, souèástí cvièení jsou i jednoduché cviky
a øíkadla pro kojence.
Cvièení pro ženy na velkých míèích – každé pondìlí veèer , náplní je posilovací a relaxaèní cvièení.
Angliètina pro maminky - každé pondìlí odpoledne, nabízíme výuku pro zaèáteèníky i pro pokroèilé.
Angliètina pro pøedškoláky – každé pondìlí, náplní je zábavnou formou seznámit dìti s cizím jazykem
Masáže – každou støedu – široká nabídka masáží pro všechny( napø. lávové kameny, relaxaèní masáže,, lymfatické masáže)

Ostatní akce
Od roku 2009 spolupracujeme s výživovou a laktaèní poradkyní Mgr. Kateøinou Bukáèkovou a pro maminky jsme pøipravili øadu
pøednášek o výživì kojencù, batolat , zásadách správného kojení a na podzim minikurz zdravého vaøení.
Pro budoucí i stávající maminky jsme uspoøádali kurzy Nošení dìtí v babyvacích a šátcích a také Aromamasáže kojencù.
V záøí (6.-10.9.) jsme opìt otevøeli naše Centrum široké veøejnosti, abychom pøiblížili naše aktivity. Týden otevøených dveøí byl úspìšný
a návštìvníci byli velmi spokojeni.
Zaèátkem prosince (10.12.) jsme v našem Centru uspoøádali za pøítomnosti zástupcù Kraje Vysoèina i zástupcù Mìsta Žïáru nad
Sázavou Vernisáž fotografií Milana Šustra, spojenou s køtem Srdíèkového kalendáøe.

Rodinné centrum Srdíèko
Studentská 4, 591 01 Žïár nad Sázavou
Tel.: 566 690 135

e-mail: srdicko@kolping.cz
web: www.kolping.cz

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté pøíspìvky
CELKEM

Výnosy (v tis. Kè)
37
33
72
1
4
176
264
5
1
593

Tržby za aktivity
Tržby za prodej
Úøad práce Žïár nad Sázavou
Pøijaté dary
Mìsto Žïár nad Sázavou
Kraj Vysoèina
CELKEM

137
82
12
307
25
30
593

FINANÈNÍ
ZPRÁVA
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2010

Rozvaha ke dni 31.12. 2010

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Prodané zboží
Služby
Osobní náklady
Danì a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté pøíspìvky Kolpingových rodinám
Poskytnuté èlenské pøíspìvky
CELKEM

Aktiva (v tis. Kè)
1 884
981
121
1 813
9 512
80
1 269
2 054
519
29
18 262

Výnosy (v tis. Kè)
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za prodej služeb
Tržby za prodané zboží
Aktivace vnitroorganizaèních služeb
Zúètování opravných položek
Ostatní výnosy
Pøijaté dary
Provozní dotace
CELKEM

115
4 206
114
417
1
716
5 744
7 018
18 331

Pasiva (v tis. Kè)

Stálá aktiva
Obìžná aktiva
- zásoby
- pohledávky
- finanèní majetek
- jiná aktiva
CELKEM

51 362
2 176
111
1 901
98
66
53 538

Souhrnný pøehled provozních dotací v roce 2010 (v Kè)
Úøad vlády ÈR (RVKPP)
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy (MŠMT)
Ministerstvo práce a sociálních vìcí (MPSV)
Kraj Vysoèina
Jihomoravský kraj
Mìsto Žïár nad Sázavou
Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
CELKEM

1 681 000
811 089
2 716 000
1 215 200
450 000
125 000
20 000
7 018 289

Souhrnný pøehled investièních dotací v roce 2010 (v Kè)
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy (MŠMT)

Hospodaøení Kolpingova díla Èeské republiky o.s. v roce 2010 skonèilo s úèetním ziskem ve výši 68.517,63 Kè. Poèet zamìstnancù
sdružení k 31.12.2010 byl 32. Prùmìrná hrubá mzda v roce 2010 èinila 17.641 Kè.
Úèetní závìrka zobrazuje ve všech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù, vlastního kapitálu a finanèní situace
obèanského sdružení Kolpingovo dílo Èeské republiky o.s. k 31.12.2010 a výsledek hospodaøení za úèetní období roku 2010 je
v souladu s úèetními pøedpisy platnými v Èeské republice. Úèetní výkazy provìøil daòový poradce ev. è. 2948 Ing. Nikola Bula.

Vlastní zdroje
- vlastní jmìní
- výsledek hospodaøení celkem
Cizí zdroje
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky
- jiná pasiva
CELKEM

ÚØAD VLÁDY ÈR

1 400 000

37 285
25 373
11 912
16 253
4 192
10 585
1 476
53 538

TÁBORY KOLPINGOVA DÍLA
2010
Tábory patøí neodmyslitelnì k pravidelným aktivitám mnoha Kolpingových rodin. Dìtem se zde vìnují zkušení vedoucí (vìtšina z nich je
absolventem školení akreditovaného MŠMT), kteøí pro dìti pøipravují pestrý program. Tábory jsou vedeny v køesanském duchu a dùraz
je kladen na podporu morálních vlastností dìtí (èestnost, zodpovìdnost, pravdomluvnost …).
S pomocí dotace MŠMT jsme mohli v roce 2010 napøíklad uskuteènit 34 táborových turnusù. Táborù se zúèastnilo celkem 957 dìtí do
18-ti let. Podaøilo se nám udržet nízké úèastnické poplatky na tìchto táborech a ty se tak staly dostupné prakticky pro všechny zájemce.
Kolpingovy rodiny pomáhají naplòovat naši vizi intenzivního pozitivního pùsobení na mladou generaci v duchu køesanských zásad.
Pøi organizování našich aktivit sázíme u tzv. „realizátorù projektù“ nejen na nezbytné atributy jako je nadšení, kreativita a dobrovolnost,
ale také na odbornou, a pøedevším pak morální zdatnost. Chceme, aby si dìti, které se zúèastòují našich akcí, táborù a navštìvují
kroužky, nejen vyplnily zajímavì a smysluplnì svùj volný èas, ale aby také ve vedoucích mìly dobrý vzor.

Tábornické ohlasy
„Letošní tábor se opravdu vydaøil. Po celou dobu jsme mìli krásné poèasí, dìti byly poslušné, hodné a pøátelské. Stejnì jako každý rok
i letos byly velmi vydaøené noèní hry. Je to skvìlý zážitek být mezi rozespalými dìtmi, které se vás strachy pevnì drží za ruce, když jdete
v noci tichým lesem. Poté nastává pøepadení vedoucími a scénky, které jsou vždy dokonale a vìrohodnì provedené.
Už jako malé dítì jsem se každý rok tìšila na další tábor, protože tábor s Kolpingovou rodinou je záruka krásnì prožitých ètrnácti dnù
plných radosti, soutìživosti, akènosti, legrace, relaxu a sblížením s pøáteli, které jsme za ten rok nevidìli.“
Kristýna a Zuzana Vohralíkovy
„Celý pobyt na táboøe byl pro mì dobøe a aktivnì strávený èas s dobrými
pøáteli a dìtmi, o které jsem se mohla starat. Na tábor jezdím již 10 let a musím øíct, že stále jezdím velice ráda, protože získávám nové
pøátelé a spoustu nových zážitkù. Doufám, že pøíští rok znovu prožijeme nová dobrodružství.“
Terezie Coèevová
„Na letošním, mém už ètvrtém, táboøe v Blansku se mi moc líbilo. Pøijeli jsme, zabydleli jsme se a také jsme si našli nové kamarády.
V minulých letech byla celotáborová hra inspirována rùznými tématy napø. Pán prstenù, Piráti z Karibiku atd., a ani letos se nic
nezmìnilo. Vedoucí si vybrali hru Cesta kolem svìta. Rozdìlili nás na ètyøi družstva, která se jmenovala Cestovatelé, Trojživelná
Pangea, Kompasky a S.O.S. Nové hry byly fantastické, napøíklad na Anglièany a Skoty. Zvlás jsme si užili stezku odvahy. Výborné jídlo,
výborné prázdniny. Tábor byl zkrátka bezva, pøíštì jedu zas!“
Ondra a Jindra Doležalovi

MÍSTO, ORGANIZÁTOR

1. Terezín, Kunžak (KR Brno Židenice)
2. Chotìborky (KR Brno Židenice)
3. Opatov (KR Brno l.)
4. Opatov (KR Brno l.)
5. Lísek (KR Brno l.)
6. Opatov (KR Brno l.)
7. Opatov (KR Brno l.)
8. Lísek (KR Brno l.)
9. Nevojice (KR Brno l.)
10. Putovní (KR Dobrá Voda)
11. Putovní (KR Horní Kosov)
12. Èeškovice (KR Kunštát)
13. Èeøínek u Jihlavy (KR Kunštát)
14. Èeøínek u Jihlavy (KR Kunštát)
15. Opatov u Tøebíèe (KR Lesná)
16. Èeškovice (KR Mìøín)
17. Lukov (KR Pøímìtice)
18. Lukov (KR Pøímìtice)
19. Lísek (KR Pøímìtice)
20. Lísek (KR Pøímìtice)
21. Hluboká u Skutèe (KR Sobìšice)
22. Bítov l (KR Štítary)
23. Bítov ll (KR Štítary)
24. Bítov lll (KR Štítary)
25. Vranov na Dyjí (KR Štítary)
26. Jeníkov (KR Štítary)
27. Štítary (KR Štítary)
28. Hluboké Mašùvky (KR Štítary)
29. Olbramkostel (KR Štítary)
30. Lažánky (KR Velká Bíteš)
31. Dalešice (KR Velká Bíteš)
32. Havlíèkova Borová (KR V. Losenice)
33. Jeníkov (KR Vìžnice)
34. Jeníkov (KR Vìžnice)
35. Èeškovice (KR Žïár nad Sázavou)
CELKEM

TERMÍN

4.7. - 17.7. 2010
2.7. - 10.7. 2010
27.2. - 6.3. 2010
3.7. - 10.7. 2010
24.7. - 31.7. 2010
24.7. - 31.7. 2010
7.8. - 14.8. 2010
7.8. - 14.8. 2010
22.8. - 29.8. 2010
9.8. - 14.8. 2010
15.8. - 22.8. 2010
1.8. - 7.8. 2010
1.7. - 10.7. 2010
11.7. - 17.7. 2010
17.7. - 24.7. 2010
8.8. - 14.8. 2010
3.7. - 10.7. 2010
10.7. - 17.7. 2010
10.7. - 17.7. 2010
17.7. - 24.7. 2010
25.7. - 7.8. 2010
10.7. - 17.7. 2010
17.7. - 24.7. 2010
24.7. - 31.7. 2010
10.7. - 17.7. 2010
19.7. - 26.7. 2010
10.7. - 17.7. 2010
31.7. - 7.8. 2010
2.8. - 8.8. 2010
12.7. - 20.7. 2010
11.7. - 23.7. 2010
10.7. - 17.7. 2010
30.6. - 9.7. 2010
31.7. - 7.8. 2010
11.7. - 24.7. 2010

POÈET DÌTÍ

25
30
40
13
28
36
40
26
11
10
10
65
30
54
28
57
15
26
23
26
46
38
30
17
13
10
12
30
5
30
18
45
40
40
47
1 014

KOLPINGOVA RODINA
SMEÈNO

Denní a docházkové služby
Rodinné centrum Slaný
Rodinné centrum Slaný jsme otevøeli na základì dlouhodobé poptávky klientù ze Slaného a pøilehlého okolí. Zájemci tak mohou na jediném místì
obdržet øadu služeb, za nimiž by museli jinak dojíždìt do Kladna nebo do Prahy.

Rodinná poradna Slaný
Kolpingova rodina Smeèno je obèanské sdružení, které bylo založeno 30. 3. 2001. Sdružení si bere za cíl poøádat a dále rozvíjet
preventivní programy pro rodiny a svým pùsobením obhajovat na veøejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli.
Náplní naší èinnosti jsou jednak pobytové projekty, soustøedìné do objektu Rodinné centrum Smeèno, jednak denní docházkové služby,
z nichž vìtšina probíhá v Rodinném centru Slaný a malá èást v Berounì. Poskytujeme i služby terénní, kdy naši odborníci vyjíždí pøímo
do rodin klientù.

Pobytové služby
Rodinné centrum Smeèno ( døíve Dùm rodin)
V polovinì roku 2010 probìhla kolaudace zrekonstruovaného Domu rodin ve Smeènì. Novì opravený objekt zmìnil i název novì Rodinné centrum Smeèno.
Relaxaènì-terapeutické programy pro matky na mateøské dovolené
Jedná se o pìtidenní relaxaènì-terapeutický pobyt s programem pro matky peèující o dìti do 6 let vìku (o dìti zdravé, s postižením,
v pìstounské péèi, s romským dítìtem apod.), který zahrnuje interaktivní semináøe a diskuse na témata související s rodinnou
problematikou.

Partnerské a rodièovské pobyty
Projekt zahrnuje víkendové a prázdninové relaxaènì terapeutické pobyty pro celé rodiny.
Obsahem je osvìtová èinnost zamìøená ve prospìch fungujícího a odpovìdného partnerství, manželství a rodièovství, dále na
zkvalitòování partnerských èi manželských vztahù a na posilování rodièovských kompetencí.

Projekt Podpora rodin SMA
Tøetím rokem jsme poskytovali všestrannou podporu a pomoc rodinám s onemocnìním spinální muskulární atrofie (SMA).
Naši èinnost si vyžádala dlouhodobá poptávka lékaøù a rodièù dìtí s touto nemocí. Onemocnìní je pomìrnì vzácné, obtížnì
rozpoznatelné a dosud neexistuje registr osob se zmínìnou chorobou. Podnìt k vzniku projektu Podpory rodin SMA vzešel od rodiny,
která sama peèuje o takto postižené dítì.

Pøípravy žadatelù o náhradní rodinnou péèi
Od roku 2001 poskytuje tuto službu pro Støedoèeský kraj nepøetržitì naše organizace na základì výbìrového øízení, které se uskuteèòuje
vždy jednou za dva roky.
Cílem pøípravy budoucích osvojitelù a pìstounù je poskytnutí potøebných informací vztahujících se k péèi o dítì a jeho výchovì
a napomoci pøipravit pøíznivé prostøedí pro vývoj svìøeného dítìte s ohledem na jeho specifické potøeby.

KR Smeèno
U zámku 5, 273 05 Smeèno
Tel., fax: 312 526 768

e-mail: dumrodin@volny.cz
web: www.dumrodin.cz

Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na preventivní programy Domu rodin ve Smeènì.
Ambulantní formou je poskytováno psychologické a sociální poradenství lidem, kteøí se ocitli v nepøíznivé životní situaci, kterou nedokáží øešit vlastními
silami.

Mateøské centrum Rybièka ve Slaném
V kvìtnu 2009 jsme otevøeli další projekt, který je souèástí Rodinného centra Slaný - Mateøské centrum Rybièka. Slouží k setkávání, vzdìlávání
a aktivnímu trávení volného èasu maminek na mateøské nebo rodièovské dovolené a jejich dìtí.

AZYLOVÝ DÙM
PRAHA 8
(služba je poskytována v Kolpingovì domì, Praha 8, Bohnická 32)
Azylový dùm nabízí dlouhodobé ubytování a základní sociálnì právní poradenství matkám s dìtmi v obtížné životní situaci, které jsou
ohrožené sociálním vylouèením a rizikovým zpùsobem života. V mnoha pøípadech se pobytem v Kolpingovì domì pøedchází umístìní
dítìte do ústavní výchovy.
Kapacita azylového domu umožòuje bydlení 7 rodinám v garsoniérách, které jsou kompletnì vybavené. K dispozici jsou dále 3 praèky,
poèítaèe s pøipojením na internet, spoleèná hala s televizorem, u domu je dvùr a zahrada.
Služba zahrnuje základní prvky:
Vytvoøení podmínek pro samostatnou pøípravu stravy
Poskytnutí ubytování
Pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí
Azylový dùm vytváøí bezpeèné zázemí pro vyøešení nepøíznivé sociální situace a pøipravuje uživatele služeb na nový start do života
v bìžné spoleènosti. Prùmìrná délka pobytu je cca 18 mìsícù, v odùvodnìných pøípadech až 3 roky.
Službu jsme v roce 2010 poskytli 16 rodièùm a 15 dìtem, to je celkem 31 uživatelù služby. Matky, které v prùbìhu roku službu ukonèily,
odešly: v 1 pøípadì do tréninkového bytu, 2 se odstìhovaly k partnerovi, 1 byl pøidìlen MÈ sociální byt, 1 pøešla do jiného azylového
domu, 1 se vrátila k rodièùm a 1 matka pøešla do terapeutické komunity pro drogovì závislé.
Kritériem hodnocení výsledkù je pøedevším úspìšnost ve zvládání základních úkonù péèe o dítì a domácnost, uspokojivý zdravotní stav
dítìte, jeho pøimìøený duševní rozvoj a pohoda. Také spokojenost rodièù ze zmìny stylu života, ze získávání nových zkušeností
a poznatkù, posílené sebevìdomí, poèet nových pracovních uplatnìní a poèet rodièù, pøecházejících do tréninkových bytù, jsou
výmluvnými ukazateli úspìšnosti a kvality poskytované služby.
V poskytování služby došlo ke zmìnám ve smyslu rozšíøení služeb v oblasti zvyšování kvalifikace uživatelù, které by mìlo následnì
ovlivnit snadnìjší vstup na trh práce a celkové øešení nepøíznivé sociální situace.
Organizaci se podaøilo zajistit prostøednictvím sponzora finanèní prostøedky na rekvalifikaèní kurzy pro uživatele dle vlastního zájmu
a výbìru, takže bylo možné dosud uhradit: kurz floristky, kurz pracovníka v soc.službách zamìøený na peèovatelství a 1 øidièský kurz.
Uživatelùm navštìvujícím kurzy bylo zprostøedkováno hlídání dìtí v dobì výuky. Souèasnì sponzor poskytl finanèní prostøedky na
úhradu celoroèní Open card, takže umožnil uživatelùm ve stavu jejich sociální nouze kurzy nejen navštìvovat, ale též se dopravovat na
mnohá výbìrová øízení pro získání zamìstnání.
7 matek absolvovalo základní PC kurz v uèebnì Kolpingova domu a získaly osvìdèení.
Do služby bylo zapojeno 49 klientù.

KR Praha 8
Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Tel.: 283 850 113, 283 851 547

e-mail: kolping@kolpingpraha.cz

S vìtšinou matek pracovala lektorka praktických èinností nìkolikrát týdnì individuálnì pøímo v jejich bytì. Zatímco v oblasti vaøení, praní a nakupování
dosáhly všechny klientky v prùbìhu roku pomìrnì dobrých schopností, zùstává u nìkterých velkým problémem udržení poøádku a èistoty, pøestože jsou
schopny tuto èinnost pøi dobré motivaci vykonat velmi dobøe. V takových pøípadech spoléháme na dlouhodobý dril a spolupráci s psychoterapeutem.
Schopnost rodièù porozumìt potøebám svého dítìte byla posilována pøedevším videotrenerkou, ale i lektorkou praktických èinností a socioterapeutkou.
Byly sledovány nejen materiální potøeby, ale také sociální potøeby dìtí, které byly podporovány interaktivní èinností s rodièem pøi bìžných
i volnoèasových aktivitách, jako jsou výlety, návštìva divadélka, kurzù plavání. Pøi tìchto èinnostech si pøijdou na své dìti, ale také rodièe objevují
možnosti, jak s dítìtem zábavnì trávit volný èas.
V pøípadì hlubších a trvalejších duševních zranìní využívaly klientky služeb psychoterapeuta, který pravidelnì 1x týdnì do Kolpingova domu dochází.

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ŽÏÁR NAD SÁZAVOU
Biskupské gymnázium ve Žïáøe nad Sázavou je gymnázium všeobecného zamìøení. Poskytuje žákùm vzdìlání, které jim umožní
úspìšný vstup na vysoké školy všech typù. Základním principem ŠVP je samostatné, analytické a tvoøivé myšlení žákù. Proto je jejich
vzdìlání postaveno na samostatné tvoøivé práci (roèníkové, seminární práce, laboratorní cvièení, problémové a skupinové vyuèování).
To vyžaduje nové pojetí výuky a pøípravy na výuku pro vyuèující, ale i domácí pøípravu žákù. Pro osvojení si kompetencí
komunikativních, sociálních, obèanských a personálních se žáci úèastní i dalších mimoškolních aktivit (zahranièní granty, charitativní
a humanitární akce, práce ve školním pìveckém sboru, èinnost na akcích a aktivitách spojených s životem farnosti ve mìstì).
Ve školním roce 2009/2010 se škola zapojila do projektu Otevøená vìda II. Projekt umožnil cestu nìkolika nadaným studentùm
z Biskupského gymnázia na vìdecko-výzkumná pracovištì Akademie vìd ÈR a výzkumná pracovištì spolupracujících vysokých škol po
celé Èeské republice. Pod odborným vedením se mohou podílet na vìdeckém výzkumu a získat velmi dobrý pøehled o aktuálním dìní
a perspektivách rozvoje vìdy a výzkumu.
Novì vznikl Klub Santini, který spolupracuje s Informaèním centrem ve Žïáøe nad Sázavou, se žïárskou farností Nanebevzetí Panny
Marie a s panem Ing. Františkem Laštovièkou, který se dìjinám žïárského kláštera vìnuje. Studenti pomáhají s tvorbou webových
stránek www.santini.cz a setkávají se v rámci pøipraveného cyklu pøednášek s historií žïárského kláštera a s osobností J. B. Santiniho.
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brnì. Spolupráce má rùznou podobu, napø. odborníci z MU poøádají pøednášky na
rùzná témata, studenti MU besedují o zpùsobu studia, Den otevøených dveøí na MU.
Probíhá spolupráce s krajem Vysoèina-Education na projektu „Zavedení mezinárodní jazykové certifikace na ZŠ a SŠ“. Nìkteøí studenti
se v uplynulém roce úspìšnì umístili ve vìdomostních soutìžích a rovnìž byli úspìšní v okresních a krajských olympiádách.
Nejúspìšnìjší studenti obdrželi prospìchové stipendium a pøíspìvek za složení mezinárodní jazykové zkoušky. Zároveò obdrželi
finanèní odmìnu za umístìní v okresních, krajských a celorepublikových kolech olympiád.
V èervnu 2010 probìhla na Biskupském gymnáziu inspekèní èinnost. Škola byla ve všech pøedmìtech inspekèní èinnosti hodnocena
kladnì a v komplexní podpoøe vìnované žákùm s SVP se stala pøíkladem dobré praxe.

Biskupské gymnázium Žïár nad Sázavou
U Klafárku 3, 591 01 Žïár nad Sázavou
Tel.: 566 502 470, 731 604 100, 731 604 074

e-mail: skola@bigyzr.cz
web: www.bigyzr.cz

SŠG
ADOLPHA KOLPINGA
Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve Žïáøe nad Sázavou poskytuje svým žákùm støední vzdìlání s výuèním listem (tøíleté
studium v denní formì vzdìlávání zakonèené závìreènou zkouškou) v oboru cukráø (ka), kuchaø (ka) a èíšník (servírka). Absolventi školy
jsou pøipraveni k výkonu povolání kuchaø, resp. èíšník ve všech druzích a typech gastronomických zaøízení v oblasti gastronomických
služeb, zejména v pozici zamìstnance; dále jsou pøipraveni k výkonu povolání cukráø ve výrobnách cukráøských výrobkù, v hotelových
cukrárnách a v obchodních zaøízeních zabývajících se prodejem cukráøských a cukrovináøských výrobkù, zejména v pozici zamìstnance.
Po nezbytném zapracování jsou rovnìž pøipraveni pro podnikatelskou èinnost v oboru.
Dále škola poskytuje svým žákùm støední vzdìlání s maturitní zkouškou (dvouleté nástavbové studium v denní formì vzdìlávání
zakonèené maturitní zkouškou). Absolventi školy jsou pøipraveni ke studiu na vyšších odborných školách, vysokých školách, dále jsou
pøipraveni k výkonu povolání ve støedních technickohospodáøských funkcích ve všech druzích a typech gastronomických zaøízení
v oblasti gastronomických služeb, a to jak v pozici zamìstnance, tak zamìstnavatele nebo podnikatele v gastronomii.
Škola zahájila svoji èinnost v roce 1995 pod názvem Støední odborné uèilištì Adolpha Kolpinga. V rámci Èeské republiky je škola
jednou z nejlépe hodnocených gastronomických škol, a to nejen z hlediska kvality výuky, pøístupu k žákùm, ale i z hlediska
uplatnitelnosti svých absolventù na trhu práce. V roce 2000 získala škola ocenìní premiéra Èeské republiky za pøínos v oblasti
gastronomie.
Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je bezbariérovou školou, která je otevøená všem žákùm, a to i tìm, kteøí mají rùzná
znevýhodnìní. Náplní práce pedagogù naší školy je všestranná pomoc mladým lidem a to jak pøi získávání vzdìlání, zkušeností
a moudrostí, tak i pøi nelehkém hledání vlastní identity a pravých životních hodnot. Škola se snaží, v souladu s nejmodernìjšími trendy
evropského školství, dodržovat principy otevøené školy (ve vztahu uèitel – žák, škola – rodina, škola – veøejnost). Naši školu
charakterizuje dobrá spolupráce s rodièi, nejen pøi øešení problémù, ale i pøi organizaci mimoškolních akcí (napø. Pašijové hry, Živý
betlém).
Škola svým žákùm nabízí komplexní vzdìlávání a to jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické. Teoretické vyuèování probíhá
v prostorách školy, praktické vyuèování probíhá jednak v prostorách školy, tak i na odlouèených a reálných pracovištích. Škola svým
žákùm zajišuje stravování v prostorách školní jídelny a ubytování v domovì mládeže. Rozsáhlá je rovnìž nabídka mimoškolní zájmové
èinnosti žákù a motivaèních programù. Žáci, kteøí dosahují výborných studijních výsledkù, mohou v prùbìhu studia pobírat
prospìchové stipendium. Zároveò žáci, kteøí bìhem praktické èásti výuky vykonávají produktivní èinnost, získávají zajímavé finanèní
odmìny.
Aktivním zpùsobem se škola zapojila do realizací projektù financovaných Evropskou unií. Škola realizovala projekty zamìøené na
odstranìní prostorových a komunikaèních bariér a na vybudování nových uèebních prostor. Žákùm je rovnìž umožnìna úèast na
projektech zahranièních odborných stáží. Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je partnerskou školou gastronomické školy
Landenberufsschule fur das Gastgewerbe un die Floristen v rakouském Gerasu.

Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
U Klafárku 3, 591 01 Žïár nad Sázavou
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PODÌKOVÁNÍ SUBJEKTÙM,
KTERÉ NÁS PODPORUJÍ
Státní správa a krajská samospráva

Firmy a podnikatelé

Fyzické osoby

Jiné

Jihomoravský kraj
Kraj Vysoèina
Støedoèeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Úøad vlády ÈR (RVKPP)

Agro Mìøín a.s.
AGRO 2000 s.r.o.
AQUASYS s.r.o.
Autobazar Vysoèina s.r.o.
AUTOŠKOLA VYSOÈINA s.r.o.
C & A Moda
Èeská spoøitelna, a.s
Delloitte
Ekostavby Brno, a.s.
Garris
HAK velkoobchod s.r.o.
Inženýrské služby Ing.arch. Jiøí Vohralík
IWAP
K-STAV Tøebíè s.r.o.
LEPO Petr Menšík
PETAKO s.r.o. Jihlava
Pražská plynárenská a.s.
REFIT 95 spol.s r.o.
Solitera spol s r.o.
Stanislav Paøízek
Stavos Brno, a.s
SPORT Holas
Tiskárna Unipress Žïár nad Sázavou
Truhláøství Jámy s.r.o.
T-mobile
Volksbank CZ, a.s.
Votsalakia a.s.
Všeobecná zdravotní pojišovna
Zdravotní pojišovna Metal-Aliance
Zdravotní pojišovna Ministerstva vnitra

Balák Vít
Barešová Jitka
Beata Rajská
Boková Ludmila
Entnerová Lenka
Gemelová
Hladíková Vlasta
Klímová Jana
Kosová Jaroslava
Mátl Vít
Plesar Martin
Potoèek Jan
Rùžièka Jan
Sedlák Luboš
Stieber Vojtìch
Sýkorová Vìra
Yaghobová Jitka

Advokátní kanceláø Dáòa, Pergl a partneøi
Binder Petr Hroch
Biskupské gymnázium Žïár nad Sázavou
Cirkus Bernes (Berousek)
Èeská asociace streetwork
Divadlo Karla Hackera
DK Vodníèek
DSA - Asociace žen diplomatického sboru
Fond Vysoèiny
Forum dárcù
Hospicové hnutí Vysoèina
Hotel Jurys
Hotel Panorama
IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
Kolpingjugend Europa e.V.
Kulturní centrum Batyskaf
Lata Brandis Ladies Club
Oblastní charita Blansko
Poliklinika Žïár nad Sázavou
Øímskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Støední škola gastronomická, s.r.o., Blansko
TJ Sokol Nové Veselí
Úøad práce Blansko
Úøad práce Žïár nad Sázavou
Úøad práce Havlíèkùv Brod

Samospráva
Magistrát hl. mìsta Prahy
Mìsto Žïár nad Sázavou
Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
Obec Sejøek
ÚMÈ Praha 2
ÚMÈ Praha 6
ÚMÈ Praha 8
ÚMÈ Praha 10

Evropské fondy
ESF - OPLZZ
ROP Støední Èechy

Nadace
Nadace Èlovìk èlovìku
Nadace Dìti, kultura, sport
Nadace Naše dítì
Nadace O2
Nadace Tereza Maxová dìtem

Mediální podpora
Èeský rozhlas Region
Deník
Hitradio Vysoèina
Mlejn
Novinky
Rádio Petrov
Sedmièka
Televize Vysoèina
Vysoèina-news.cz
Zpravodaj Archa

Zvláštní podìkování patøí firmám
VHS BOHEMIA a.s., TRINET a.s.
bohemia a.s.

