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Úvod
Chůze po tenké pásce, která se každou chvíli rozkymácí a hrozí pád.
I takto by mohl být charakterizován život dětí, které se ve svém životě potýkají s tím, že nemají vlastní rodinu nebo ta jejich vlastní nefunguje dobře či
mají jiné problémy a trápení.
Když při terénní práci na frýdeckých sídlištích s sebou vezmeme sleklajnu
(to je ta tenká, pružná kymácející se páska) a natáhneme ji mezi stromy,
vždy se najde mnoho zájemců. Většina však není v chození na lajně trénovaná a tak padají. Stačí však, když je streetworker nebo jejich kamarád
přidrží za ruku a bez problémů přejdou.
Podobně se i my snažíme podat dětem pomocnou ruku, podporovat je a
jistit, když vnější okolnosti nebo vlastní neopatrnost rozkymácí jejich životní
lano.
Děkuji všem, kteří se zapojují do našich činností či nás jinak podporují.

Martin Dubčák
Předseda představenstva spolku
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Základní údaje
z. s. Filadelfie

Jiřího z Poděbrad 3109, 73801 Frýdek-Místek

21.12.2001 (vznik)

L 5400 vedená u KS v Ostravě

175894106/0300, ČSOB, a.s.

Představenstvo

Martin Dubčák (předseda)

Bruno Heider (člen)

Ivo Sysala místopředseda)

Filadelfie - Přístav Oldřichovice

Oldřichovice 249, 73961 Třinec

17.3.2003 (vznik)

L 11869 vedená u KS v Ostravě

Výbor

Bruno Heider (vedoucí)

spolek

26548518

pobočný spolek

Ivo Sysala (zástupce vedoucího)

Struktura spolku
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71160973

1687639349/0100, KB, a.s.
Roman Godfrýd (člen)

Poslání a cíle
Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot dětem a mládeži a podpora
rozvoje člověka jako integrální bytosti v duchu křesťanské morálky a etiky.
Cíle sdružení:
reagovat na aktuální problémy dětí a mládeže a podílet se na jejich řešení,
napomáhat zkvalitňování života dětí a mládeže,
podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty,
pomoci nalézat vlastní schopnosti jednotlivce a podporovat jejich rozvoj,
předávat objektivní informace,
podporovat náhradní rodinnou péči.
Těchto cílů chceme dosahovat zejména:
nízkoprahovým kontaktem s cílovými skupinami,
realizací programů v oblasti primární prevence ve vztahu k dětem a mládeži,
zabezpečením přednášek, diskusních setkání, seminářů a kurzů,
zprostředkováním poradenské i praktické pomoci v krizových situacích,
vydáváním vlastních publikací, tiskovin a propagačních materiálů,
výstavbou a provozem bytů a domovů pro náhradní rodinnou péči,
poskytováním poradenství pěstounům,
podporou integrace dospělých dětí odcházejících z pěstounských rodin.
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Historie
2001

Vznik spolku pod názvem Filadelfia - práce s dětmi a mládeží.

2003

Vznik pobočného spolku Přístav Oldřichovice zaměřujícího se na komplexní podporu náhradní
rodinné péče

2002-2007 Poskytování služby NZDM B.U.S., v letech 02-05 ve Frýdku-Místku, v letech 05-07 ve Frýdlantu n. O.
2003–dosud Poskytování služby NZDM Nízkoprahový klub U-kryt, od roku 2008 i s terénní prací
2003-2005 Stavba dvou domů pro pěstounské rodiny; lokalita Oldřichovice.
2007-2016 Stavba čtyř domů pro pěstounské rodiny; lokalita Karpentná.
2009-2012 Poskytování služby NZDM Frýdlant n.O.
2009-2015 Poskytování služeb odborného poradenství, odlehčovacích služeb aj. pěstounským rodinám
prostřednictvím klubu FrK, Činnost byla předána v roce 2015 po předcházející spolupráci
spolku Academia Via Familia.
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Nízkoprahový klub U-kryt

NZDM Nízkoprahový klub U-kryt
registrovaná sociální služba č.7453469
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek; tel.: 558 435 637
mobil: 776 219 568; email: u-kryt@seznam.cz, www.u-kryt.cz

Poslání

Komu je služba určena

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní
situace zvládat, podporuje je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro
smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní
změny v životním stylu dětí a mládeže.

Dětem a mládeži z města Frýdek-Místek, z věkových
skupin 7-12 a 13-18 let, kteří:
• zažívají obtížné životní situace nebo jsou jimi ohroženy
• dávají přednost pasivnímu trávení volného času
• nemohou nebo nechtějí se zapojit
do standardních volnočasových aktivit
• mají rizikový či společností nepřijímaný životní styl.

Cíle

Poskytované služby
•
•
•
•

• vyhledat, kontaktovat děti a mládež v potřebách
• poskytovat jim podporu v obtížných životních situacích a posilovat jejich schopnost zvládat je
• snižovat rizika vyplývající z konfliktního životního
způsobu a rizikového chování
• motivovat děti a mládež k odpovědnému přístupu k
životu
• umožnit jim smysluplně trávit volný čas, podporovat
jejich vlastní aktivity
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

Nízkoprahový klub U-kryt nabízí:

terénní práce - streetwork
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

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; florbal, minigolf, dále také vybavení hudební a pracovní dílny;
lezecká stěna
zábavné, vzdělávací, preventivní a jiné programy
Klubové preventivní a prosociálně zaměřené programy, hudební akce, soutěže a hry; podpora v realizaci
nápadů a iniciativ dětí a dospívajících
pomoc a podpora v problémových situacích
základní poradenství, pomoc při orientaci v životní
situaci, podpora samostatného zvládání problémů,
informační servis, doprovázení, zprostředkování odborné pomoci

ROK 2017
Klub byl využíván především dětmi a mládeží ze sídliště
Slezská. Hlavní věkovou skupinou byly děti ve věku 914 let. V průběhu celého roku k nám zavítalo téměř
250 dětí a dospívajících. Jako obvykle, vyšší návštěvnost (až 60 dětí denně) byla v zimních měsících. V létě
jsme se ve zvýšené míře věnovali práci v terénu, na
ulicích sídliště Slezská a v dalších částech FrýdkuMístku. V rámci individuální práce jsme dětem a mládeži pomáhali ve zvládání jejich problémových životních
situací. Nejčastěji se týkaly jejich vztahů s vrstevníky,
vztahů v rodině, jejich identity, zvládání školy, jejich
rizikového chování. Čtyřikrát v týdnu děti mohly využít
kontaktní hodiny (Naslouchárna), v níž se pracovníci
hlouběji věnují jednotlivým dětem nebo malým skupinám. Tuto nabídku využívalo průměrně 6 dětí týdně.
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UPGRADE

Doba poskytování služby

Od ledna 2017 jsme odstartovali projekt UPGRADE,
jímž chceme rozvíjet několik dalších oblastí služby
dětem a mládeži ve Frýdku-Místku. Začali jsme vytvářet a uskutečňovat programy a akce navazující na
činnost v U-krytu. Proběhlo jich celkem 43, s průměrnou účastí 13 dětí. Také jsme uskutečnili pět větších
volnočasových zábavných akcí s průměrnou účastí
40 dětí.
Činnosti projektu plánujeme dále rozšířit o preventivní programy pro školy. Rovněž usilujeme o rozvoj dobrovolnické činnosti.

KLUB

školní rok:
(Naslouchárna)
(klub)
letní prázdniny:

15-18 ST
14-15 PO, ÚT, ČT, PÁ
15-19 PO, ÚT, ČT, PÁ
9-13 ÚT-ČT

zima:

14-18 ÚT
14-18 ÚT, ČT
14-18 ÚT, ST; 14-19 PO

STREET jaro/podzim:
WORK letní prázdniny:

Pracovní tým nízkoprahového klubu U-kryt v roce 2017
koordinátor NZDM:
Martin Dubčák, B.Th. (od 10/2002)
sociální pracovníci:
Bc. Marcela Holomková, DiS. (od 10/2007)
Zuzana Petrová, DiS. (od 9/2013)
kontaktní pracovníci:
Kateřina Lukšíková, DiS. (od 9/2015)
Bc. Lukáš Pokorný, (12/2014—1/2017)
Ondřej Krumplovič, DiS. (12/2017)
Ing. Radim Valkovič, (od 10/2017)
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Statistika

KLUB

Počet
klientů
dnů poskytování služby
kontaktů
intervencí

224
5968
762

STREETWORK
154
74
912
62

Hospodaření z.s. Filadelfie
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2017 jakoukoli formou podpořili - finančně, spoluprací, radou či dobrovolnickou pomocí.
Finančně nás podpořili: Ministerstvo práce a soc. věcí, Moravskoslezský kraj, Statutární město Frýdek-Místek, Nadační
fond Albert, Apoštolská církev, sbor Frýdek-Místek
Spolupracovali s námi: Terénní služba Rebel, nízkoprahové kluby z PS Na vlně NZDM MSK
Jako dobrovolníci nám pomáhali: P. Dubčáková, V. Dubčák, D. Dubčák, A. Homolová, O. Krumplovič, P. Janečka, E. Křístková, M. Lofítková, K. Marková, V. Mecner, P. Oerteltová, D. Pokorná, P. Sklářová, J. Slebodník, E. Sysalová

