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Poslání spolku
.

být zdrojem pozitivních
morálních, sociálních a
duchovních hodnot dětem a
mládeži a podpora rozvoje
člověka jako integrální
bytosti v duchu křesťanské
morálky a etiky.

17

19

Streetwork Místek

z.s. Filadelfie, Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, IČ:26548518

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Vyhladovělý, žíznivý, bičován
lijáky, vyděšen hromy a blesky, pronásledován dalšími
živelnými pohromami, sužován nemocemi, štván dravou
zvěří, bojující s rozličnými nepřáteli, svírán strachem o sebe,
o blízké, trápen svědomím, týrán výčitkami, v obavách z
hněvu božstev či Boha, ponechán džungli světa napospas
člověk odnepaměti hledá bezpečné místo, kde by mohl v klidu
přebývat. Aspoň na chvíli, nejlépe však napořád. Člověk hledá
úkryt, člověk hledá přístav.
Ačkoli lidstvo dokázalo mnohá nebezpečí a ohrožení vnějšího světa zmírnit a omezit, stále mezi námi žije mnoho dětí,
které jsou bez rodičů nebo z rodin, které nefungují, jak by
měly. Ty mohou prožívat pocity blízké těm, jež jsem načrtl v
poněkud bulvárním nadpisu a nadsazeně dramatickém úvodu.
Děkuji všem pracovníkům, dobrovolníkům a dalším, díky nimž
mohou naše služby vytvářet místa, kde se mohou děti na
chvíli skrýt před nepřízní života nebo kde mohou doplout do
bezpečného přístavu v nové rodině.
Martin Dubčák, předseda spolku

Nízkoprahový klub U-kryt
Naše cíle jsou:

Poskytujeme služby dětem a mládeži v nepříznivé životní
situaci. Pomáháme jim tyto životní situace zvládat, podporujeme je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně
s ními hledáme cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života.
Vytváříme podmínky pro smysluplné trávení volného času

• Děti a mládež v nepříznivé životní situaci jsou kontaktovány a obeznámeny s možností využití
služby NZDM v případě potřeby pomoci při řešení jejich situace.
• Děti a mládež tráví svůj volný čas bezpečněji, vyvíjí vlastní aktivity k smyslu-plnému trávení
času.
• Děti a mládež sníží své rizikové chování a znají následky vyplývající z konfliktního rizikového
způsobu života - na jejich zdraví, rodinné a vrstevnické vztahy a společnost.
• Děti a mládež mají vyšší schopnosti zvládat obtížné životní situace vlastními silami, přistupují
zodpovědněji ke svému životu a budoucnosti, nachází své místo ve společnosti.

Komu je služba určena:
Dětem a mládeži žijícím ve městě Frýdek-Místek ve věku 7- 18 let, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením. Platí pro ně některá z následujících charakteristik:

• zažívají spory v rodině (rozpad rodiny, nové partnerské
vztahy rodičů, časté stěhování)
• prochází problémy spojenými se školní docházkou,
záškoláctvím,
• jejich rodina se nachází v ekonomicky znevýhodněné
situaci,
• prožívají problémy ve vztazích s vrstevníky (šikana,
osamělost) či ve vztahu k sobě samému.
• experimentují s cigaretami, alkoholem či lehkými
drogami,
• prochází problémy spojenými se střetem se zákonem; žijí
vyhraněným stylem života, který není přijímaný většinovou
společností,
• žijí nebo se pohybují v rizikovém či nepodnětném
prostředí
• tráví svůj volný čas většinou na ulici pasivně či rizikově,
mají problém se zapojením se do stan-dardní nabídky
volnočasových aktivit.

U-kryt nabízí:
volný vstup
a pobyt v U-krytu
možnost přijít a trávit v U-krytu svůj
volný čas, vykonávat osobní činnosti
(příprava do školy, četba, rozhovory s
kamarády)

zázemí pro aktivizaci v trávení
volného času
stolní tenis, stolní fotbal, šipky, stolní
hry; floorbal, minigolf, dále také
vybavení hudební a pracovní dílny;
lezecká stěna

aktivizační, vzdělávací, preventivní a
jiné programy
klubové preventivní a prosociálně
zaměřené programy, hudební akce,
soutěže a hry; podpora v realizaci
nápadů a iniciativ dětí

pomoc a podpora v problémových
situacích
základní poradenství, pomoc při
orientaci v životní situaci, podpora
samostatného zvládání problémů,
informační servis, doprovázení,
zprostředkování odborné návazné
pomoci

terénní práce - streetwor k
poskytování služeb v terénu,
vyhledávání a kontaktování dětí a
mládeže v místech jejich přirozeného
setkávání, aktivizace v trávení volného
času a podpora ve zvládání
problémových situací

U-kryt, člen ČAS

Nízkoprahový klub U-kryt
registrovaná. soc. služba č.: 7453469

mobil: 776 219 568
u-kryt@seznam.cz
www.u-kryt.cz

POZOR, práce na ulici
Sídliště Kolaříkovo v Místku (hlavně okolí ulice M. Majerové) bylo po několik
let jedním z míst, kam docházeli pracovníci terénního programu Rebel
frýdecko-místecké Charity. V roce 2018 zde začali docházet častěji, protože
viděli potřebu většího rozsahu služby zdejším dětem a mládeži. Vzhledem ke
skutečnosti, že dochází pravidelně i do jiných částí města, hledala se
možnost, jak zvýšenou potřebu práce s dětmi na tomto sídlišti naplnit.
V rámci komunitního plánování bylo nakonec dohodnuto, že Nízkoprahový
klub U-kryt zvýší rozsah své terénní formy a postupně od Rebelu službu
dětem v této lokalitě převezme. Vzhledem k různým povinnostem a lhůtám pro navyšování kapacity v Krajské síti sociálních služeb se jako
možný termín začátku pravidelného docházení pracovníků Nízkoprahového klubu U-kryt na sídliště ukázal červen 2019. Pracovníci Rebelu
připravovali děti a mládež na změnu, během dubna až června pak probíhalo přechodné období, kdy jsme se objevovali v lokalitě společně s
terenními pracovníky Rebelu a postupně jsme přebírali jejich činnost. Spolupráce tímto však neskončila, s Rebelem si dále předáváme
informace, proběhly i společné akce těchto služeb v lokalitě. Pro starší z klientů, zejména těch, kteří si vytvořili silnější vztah s některým z
pracovníků Rebelu, zůstala možnost osobního kontaktu po domluvě. Od června se tedy pravidelně 3x týdně v odpoledních hodinách (14-18
hod) věnujeme dětem a mládeži sídliště Kolaříkovo, monitorujeme lokalitu, navazujeme kontakty, poskytujeme dětem pomoc a podporu v
řešení jejich životních situací, vytváříme podmínky pro smyslupné aktivní trávení volného času.

Co jsme kutili v roce 2019

Největší změnou v tomto roce bylo rozšíření terénní formy služby o pravidelnou činnost na místeckém sídlišti Kolaříkovo, kde
jsme navázali kontakt se skupinou cca 60 dětí převážně ve věku 9-13 let. Více o tomto v článku Pozor, práce na ulici.
Ve frýdeckém klubu jsme se věnovali zejména věkové skupině 9-14 let s mírnou převahou chlapců. Na vrcholu popularity se
stále drží parkour, mladý sport městského charakteru, při němž se jedinec co nejvíc efektivním nebo naopak efektním
způsobem pohybuje v městské džungli zídek, schodů, zábradlí a dalších překážek. Tento způsob aktivního trávení volného času
se zvyšováním fyzické kondice a zdatnosti s sebou nese i filosofii vzájemného respektu, podpory, zdravé soutěživosti a
aktivního přístupu k výzvám (nejen fyzickým). Díky podpoře Nadačního fondu Albert mohou chlapci i dívky zlepšovat své
dovednosti na nových žíněnkách. Někteří si také mohli zatrénovat v ostravské parkourové aréně. V rámci nově vzniklé Ukutilny jsme společně s dětmi vytvořili skříňku pro nářadí, nové podium, velkou stolní hru Passe Trappe, vyráběli jsem různé
dřevěné výrobky, případně prováděli drobné opravy vybavení klubu. Děti měly možnost vyzkoušet si práci s ruzným nářadím a
uplatnit svou kreativitu.
Tím vším a dalšími aktivizačními činnostmi se vinula individuální práce, kdy jsme dětem a mládeži pomáhali ve zvládání
jejich problémových životních situací. Nejčastěji se týkaly vztahů s vrstevníky, vztahů v rodině, jejich identity, zvládání školy,
jejich rizikového chování.

Zabránit výbuchu

Upgrade - volnočasové aktivity

Pracovní tým
U-kryt 2019:
koordinátor NZDM
B. Th. Martin Dubčák
sociální pracovníci:
Bc. Kateřina Lukšíková, DiS.
Marie Plicová, DiS
kontaktní pracovníci:
Ing. Radim Valkovič
Kristýna Kroláková
bc. Jakub Pohanka
Daniela Pokorná.

Upgrade částečně navazuje na činnost Nízkoprahového klubu U-kryt. V roce
2019 jsme uskutečnili celkem 45 skupinových volnočasových programů s
preventivními prvky. Na dvouhodinové programy her, soutěží, scének,
kreativních činností a diskusí, to vše s důrazem na posilování zodpovědného
životního stylu přicházelo průměrně 26 dětí.
Uspořádali jsme rovněž šest veřejných akcí pro veřejnost, zejména pro děti.
Největší ohlas z nich vzbudilo Tajemství
bludiště, v níž jsme s dětmi a dobrovolníky
vytvořili unikátní kartonové bludiště se
stěnami vysokými 2 metry a délkou chodeb
kolem 50 m. Kartony nám poskytl místecký
hypermarket Albert.

Hospodaření
z.s. Filadelfie
Statistika:
počet dnů služby:
252 (klub 236, terén 140)
počet klientů:
155
počet kontaktů/intervencí:
8275/3781

Poděkování

.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podpořili finančními prostředky, spoluprácí, radou či
dobrovolnickou pomocí. Finančně nás podpořili: Moravskoslezský kraj (Ministerstvo práce a soc. věcí),
Statutární město Frýdek-Místek, Nadační fond Albert, Apoštolská církev sbor Frýdek-Místek, Martin
Dubčák, Ondřej Krumplovič
Dobrovolnickou činností nás podpořili: P. Dubčáková, L. Pokorný, O. Krumplovič, K. Kroláková, D. Dubčák,
J. Křížová, M. Lofítková, V. Dubčák

Šestnáctiletá dívka, přichází do klubu, téměř vždy se
svými mladšími sourozenci. Od počátku měla často
konflikty s ostatními dětmi, chovala se impulzivně,
nepředvídatelně. Rozhovory o konfliktech klouzaly po
povrchu. Jak se říká, jedním uchem dovnitř, druhým ven.
Postupem času, však došlo ke sblížení s pracovníky, také
díky našemu přístupu k jejím sourozencům, který se jí
líbil a oceňovala jej. Pracovníci si s dívkou povídali více a
častěji. Dobrali jsme se k tomu, že trpí tím, že se musí
každý den po škole starat o své sourozence, musí s nimi
ven, a tak nemá takřka žádný čas na sebe a na své
kamarády, dozvěděli jsme se o jejích dalších problémech
plynoucích z její vznětlivé povahy. Uvědomovala si, že jí
výbuchy emocí a agresivní chování přináší často
problémy (například kázeňské tresty ve škole), zároveň
se jí líbilo, že z ní mají druzí respekt nebo strach. I když
se komunikace s pracovníky velmi zlepšila, co se týče
ostatních klientů, tam stále často docházelo ke
konfliktům. Probírali jsem tyto situace, hledali řešení.
Nakonec se postupem doby stále víc dařilo naplňovat s
dívkou domluvenou strategii, jak se bude chovat v
případě hrozícího konfliktu. Spočívala ve vyhledání
pracovníka a zpracování emocí s jeho pomocí v kontaktní
místnosti. Povzbuzením z drobných úspěchů se zvýšila
její motivace a pomoc pracovníka již potřebuje méně
často a potenciálně výbušné situace zvládá i sama.
(Některé údaje byly pozměněny)

