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Úvodní slovo
Můj táta je myslivec. Jako kluk jsem s ním chodíval do lesa, na hony, na odchyt zajíců. Při odchytu zajíců bylo zapotřebí vytvořit rojnici. V mysli mi ožívá zimní vzpomínka na mlčenlivou
řadu v hlubokém sněhu za sebou jdoucích mužů, chlapců i žen a na to jak soustředěně kladu
svou botu v šlépěj zanechanou přede mnou kráčejícím člověkem. Neskutečný blankyt oblohy,
bezvětří, bělostný sníh, jiskřivý mrazivý vzduch. Zrak upřený na nejbližší stopu přede mnou,
bezpečný v teple několika vrstev oblečení a ponožek, s uspávajícím rytmem pravidelného kroku, prožívám zvláštní pocit zpomalení tepu času, zhoustnutí a prosycenosti vzduchu, Kráčím.
Jdu v pospolitosti. Jsem článkem řetězu, který má směr, má smysl, má cíl.
Kam jdu? Má moje cesta smysl, cíl? Kde je mé místo? Jak mne berou ostatní? Děti bez rodičů
nebo vyrůstající v nefunkční rodině, jimž se věnujeme v našich službách, si možná kladou tyto
otázky daleko palčivěji a při hledání odpovědí na tyto univerzální otázky mohou zabřednout
hluboko do sněhu, ztratit se, velmi si zkomplikovat život. Jako rodiče, pěstouni, pracovníci se
snažíme, abychom dávali dobrý příklad a děti šly (nejlépe samy a ochotně) v našich šlépějích.
To není žádné umetání cestičky, to je velice rozumné, vždyť naším cílem je, aby ony samy jednou měly dostatek síly, vystřídaly ty vpředu a vyšlapávaly cestu druhým.
Martin Dubčák (usilující kráčet v šlépějích Krista Ježíše)
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Název:

o.s. Filadelfie

Filadelfie - Přístav Oldřichovice

Sídlo:

Jiřího z Poděbrad 3109,
73801 Frýdek-Místek

Oldřichovice 249
73961 Třinec

Právní forma:

spolek

pobočný spolek

IČO:

26548518

71160973

DIČ:

CZ26548518

CZ71160973

Datum vzniku:

21.12.2001

17.3.2003

Registrace

L 5400 vedená u Krajského
soudu v Ostravě

L 11869 vedená u Krajského
soudu v Ostravě

Bankovní spojení:

175894106/0300, ČSOB, a.s.

1687639349/0100
Komerční banka, a.s..
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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.
5

2001 Vznik sdružení pod názvem Filadelfia - práce s dětmi a mládeží.
2002 Na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku jsme v prostorách nepojízdného autobusu uvedli do provozu NZDM B.U.S.
2003 Vznikly dvě organizační jednotky sdružení Přístav Janovice a Přístav Oldřichovice zaměřené na
podporu náhradní rodinné péče. Na podzim jsme na sídlišti Slezská v prostorách protiatomového krytu
otevřeli nízkoprahový klub U-kryt. Po vzniku organizačních jednotek jsme změnili název sdružení, a to
na nynější o.s. Filadelfie.
2005 B.U.S. byl přepraven do Frýdlantu nad Ostravicí, kde sloužil k rozvoji již probíhající terénní práce. V Oldřichovicích jsme dokončili stavbu dvou velkých rodinných domů pro pěstounské rodiny, v
nichž dnes žijí dvě rodiny s celkem 11 dětmi.
2007 Zakoupili jsme pozemky v lokalitě Třinec - Karpentná ke stavbě čtyř dalších domů pro pěstounské rodiny. Ukončili jsme činnost Kontaktního místa B.U.S. ve Frýdlantu n.O.
2008 Při nízkoprahovém klubu U-kryt začínáme pravidelnou terénní práce s dětmi a mládeží. Dokončili jsme stavbu prvního domu v lokalitě Karpentná,
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2009 Založili jsme klub FrK, jehož prostřednictvím zajišťujeme všestrannou podporu pěstounským
rodinám, včetně odborného poradenství a odlehčovacích služeb.
2010 Začali jsme poskytovat služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Frýdlantu n.O., s
převažující terénní prací. Přístav Oldřichovice dokončil druhý dům v Karpentné a jeho projekt „Děti
patří do rodiny" získal ocenění „Projekt roku" Nadace OKD a rovněž byl nominován na cenu Nadace
O2.
2011 Nízkoprahový klub U-kryt se po úspěšném auditu stal členem České asociace streetwork. V lokalitě Karpentná jsme zahájili stavbu dalšího domu pro pěstounské rodiny.
2012 Ukončili jsme poskytování služby NZDM ve Frýdlantu n.O. Dokončili jsme stavbu třetího domu
v Karpentné. Ředitel Přístavu Oldřichovice Bruno Heider získal ocenění „Osobnost roku“ nadace OKD.
2015 Zahájili jsme hrubou stavbu čtvrtého (celkově šestého) domu v Třinci - Karpentné. Navázali
jsme trvalejší spolupráci se sdružením Academia Via Familia a předali mu většinu služby FrK.
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Valná hromada
Revizní
komise

Výbor

Představenstvo

Oldřichovice

Nízkoprahový
klub U-kryt

Karpentná

FrK—Filadelfie rodinám Klub

o.s. Filadelfie

Filadelfie - Přístav Oldřichovice
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Představenstvo:

Výbor:

Předseda:
Martin Dubčák, B.Th., koordinátor NZDM

Vedoucí:
Bruno Heider, duchovní

Členové do 26.3.2015:
Jaroslav Lofítek, pastor Apoštolské církve,
sboru Frýdek-Místek,
Bogdan Lach, lektor, pracovník s mládeží, do
26.3.2015

Zástupce vedoucího:
Ing. Ivo Sysala, fundraiser, pěstoun
Člen výboru:
Ing. Roman Godfrýd

Členové od 26.3.2015:
Ing. Ivo Sysala, fundraiser, pěstoun,
Bruno Heider, duchovní
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociální služba dle § 62 zákona č.
108/2006 Sb.

Poslání

Kontakt:
Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek
tel.: 558435637, mobil: 776219568
email: u-kryt@seznam.cz, www. filadelfie.cz

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.

•
•

Cíle

Komu je služba určena

• 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

Dětem a mládeži z města Frýdek-Místek, z věkových skupin 7-12 a 13-18 let, které:
• 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.

Poskytované služby
•
•

sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Nízkoprahový klub U-kryt nabízí:

nízkoprahovost
Odstraňujeme bariéry,
jež by mohly bránit
dětem a dospívajícím
ve využívání služeb.
Vstup je zdarma, dítě
smí přijít a odejít dle
svého uvážení, nevyžadujeme
pravidelnou
docházku.

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 volnočasové aktivity
stolní tenis, stolní fotbal, šipky, stolní hry; floorball,
minigolf, dále také vybavení hudební, pracovní a počítačové dílny; lezecká stěna
zábavné, vzdělávací, preventivní a jiné programy
klub Exit, činnosti ve videodílně, hudební akce, videoprojekce, 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 návazné pomoci, pomoc s doučováním
terénní práce - streetwork
poskytování služeb v terénu, vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže v místech jejich přirozeného
setkávání, volnočasové aktivity a podpora ve zvládání problémových situací

partnerství
S partnerským přístupem domlouváme
způsob využívání služby, respektujeme jejich rozhodnutí a volbu, hovoříme o následcích, které s volbou
souvisí.
individuální přístup
Každému dítěti a dospívajícímu se věnujeme individuálně, reagujeme na jeho aktuální potřeby a přání.
komplexnost
Podporujeme děti a dospívající nejen ve zvládání obtížné životní situace, ale také v celkově zodpovědném
přístupu k životu, v rozvíjení sociálních a tvůrčích
dovedností, v aktivním trávení volného času.

Zásady poskytovaných služeb
bezpečí
Vytváříme prostředí, ve kterém se děti a dospívající
mohou cítit bezpečně, akceptováni.
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V průběhu celého roku k nám zavítalo téměř 300
dětí a dospívajících. Jako obvykle, vyšší návštěvnost (až 70 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 Frýdku-Místku.
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 využívaly průměrně 3 děti týdně.

Statistika
Počet

KLUB

klientů
dnů poskytování služby
kontaktů
kontaktní práce
intervencí

ROK 2015
Klub byl využíván především dětmi a mládeží ze
sídliště Slezská, oproti předchozím letům přicházelo víc mladších dětí, takže hlavní věkovou skupinou byly děti ve věku 9-14 let.
12

STREETWORK
142

208
5369
2415
403

85
1989
373
78

Pracovní tým nízkoprahového klubu U-kryt
v roce 2015
koordinátor NZDM:
Martin Dubčák, B.Th. (od 10/2002) evangelikální
teologie, kurz „Sociální pracovník“
sociální pracovníci:
Bc. Marcela Holomková, DiS. (od 10/2007)
VOŠMT, OSU - poradenství v sociální práci
Zuzana Petrová, DiS. (od 9/2013)
VOŠ sociální práce
kontaktní pracovníci:
Ondřej Krumplovič, DiS. (od 6/2014)
VOŠ obor obecně právní činnost
Bc. Lukáš Pokorný, (od 12/2014)
TU Ostrava - technická bezpečnost osob a majetku
Kateřina Lukšíková, DiS. (od 9/2015)
VOŠ obor nutriční terapeut; studium OsU
obor zdravotně sociální pracovník
Kristýna Kroláková, (9-12/2015)
Studium OsU - zdravotně sociální pracovník
Mgr. Kateřina Janečková, (10-12/2015)
OsU - učitelství 2. stupeň

Doba poskytování služby
školní rok:
KLUB

STREET
WORK
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ST
15-18
PO-PÁ (mimo středu)
14-15 (Naslouchárna)
15-19 (klub)
letní prázdniny: ÚT-ČT 9-13

zima:
ÚT 14-18
jaro/podzim:
ÚT, ČT 14-18
letní prázdniny: PO 14-19
ÚT, ST 14-18

Hospodaření
o.s. Filadelfie, IČ 26548518
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2015 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, Církev
bratrská - sbor Frýdek-Místek
Spolupracovali s námi:
Terénní služba Rebel, nízkoprahové kluby z PS
NZDM MSK
Jako dobrovolníci nám pomáhali:
A. Bystřičan, P. Dubčáková, M. Holík, A. Homolová,
M. Lofítková, K. Lukšíková, M. Marko, K. Marková,
V. Mecner, D. Mráz, P. Oerteltová, L. Pokorný,
Z. Petrová, J. Siuda, J. Slebodník, I. Tkačová
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Filadelfie - Přístav Oldřichovice
Poslání

Historie

Středisko Přístav Oldřichovice bylo založeno
17.3. 2003 s jasnou vizí: Pomoci co největšímu
počtu opuštěných dětí z dětských domovů a kojeneckých ústavů přejít do rodinného prostředí, kde
získají mnohem lepší základy pro svůj budoucí
život.

V průběhu prvních tří let naší
činnosti jsme postavili první
dva domy v Oldřichovicích a
vyhledali pro ně jejich nové obyvatele – dvě začínající pěstounské rodiny z Ostravy, které si chtěly vzít více dětí do své péče, ale v panelákovém
bytě už pro ně nebylo místo. Poté, co se tyto rodiny zabydlely a hlavně rozrostly, jsme se rozhodli v této úspěšné činnosti pokračovat.

Hlavní činnosti:
Postupně se naše činnost diferencovala do tří samostatných, ale
přesto silně provázaných oblastí:

V roce 2007 jsme zakoupili nový a větší stavební pozemek v krásném podhorském prostředí v Třinci- Karpentné
a vypracovali projekt na výstavbu dalších čtyř domů.
První z nich byl dokončen v roce 2008,
druhý roku 2010, třetí 2012 a čtvrtý je
ve výstavbě.

Propagace NRP a vyhledávání
vhodných pěstounských rodin
Výstavba domů pro tyto rodiny
Poskytování služeb pěstounským
rodinám
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Je pro nás potěšující, že tyto služby dnes již zdaleka nevyužívají jen „naše“ rodiny z námi postavených domků, ale pěstouni z celého regionu Třinecko a sporadicky i ze vzdálenějších koutů republiky.¨

Výsledky a ocenění

Od roku 2006 až dosud stavíme v Oldřichovicích
a v Třinci - Karpenté domy pro pěstounské rodiny. Postavili jsme pět domů, šestý je ve výstavbě. Domov v nich našlo pět rodin s dvaceti čtyřmi
dětmi.
Zorganizovali jsme již 7 celostátních setkání pěstounů a řadu menších akcí tohoto druhu.
Založili jsme klub „Filadelfie rodinám“ (tzv.
FrK), kde nabízíme náhradním rodinám různé
servisní a odlehčovací služby.
Náš projekt „Děti patří do rodiny“ byl nominován na cenu Nadace O2 a získal ocenění „Projekt
roku 2010“ nadace OKD.
Ředitel sdružení Bruno Heider získal ocenění
„Osobnost roku 2012“ Nadace OKD.

Postupně však vyvstala další velká potřeba:
Pěstounské rodiny potřebují ke své náročné službě kvalitní zázemí. Nabídli jsme jim tedy další
služby především v oblasti poradenství a dalšího
vzdělávání. Časem přibyly i některé služby odlehčovacího charakteru.
Vznikl tak klub Filadelfie rodinám, zkráceně
„FrK“. V rámci tohoto klubu mají pěstouni možnost využívat bezplatně naši terénní psychologickou poradnu, účastnit se pravidelných setkání ,
různých vzdělávacích seminářů i vyloženě relaxačních oddechových programů.
17

ROK 2015
Začátek roku pro nás znamenal zahájení hrubé
stavby čtvrtého domu v Třinci - Karpentné. Pokud připočteme ještě první dva domy postavené
v Oldřichovicích, jedná se již o celkově šestý
dům.
V pěti dosud stojících rodinných domech dnes
žije pět pěstounských rodin s celkem 24 dětmi.
Z nich pouze 4 jsou děti biologické, ostatních 20
je v nějaké formě náhradní rodinné péče (adopce,
pěstounská péče, poručnická péče).

V průběhu roku se nám podařilo dokončit hrubou
stavbu, dostat dům pod střechu a začít se zateplením a budováním příček. Nyní probíhají na domě dokončovací práce.
Významnou
událostí pro nás
bylo navázání
úzké spolupráce
se spřátelenou
organizací Academia Via Familia z Příboru.
Dohodli jsme se, že vzhledem k jejich lepšímu
administrativnímu a odbornému zázemí jim přenecháme veškerou následnou péči o pěstounské
rodiny, včetně našeho know how. Tedy vše, co
jsme dosud dělali v naší pobočce zvané „FrK“
(Filadelfie rodinám – klub). Jedná se o servisní
služby pro pěstounské rodiny, tedy především
povinné vzdělávání, praktické i laické poradenství, respitní péči, praktickou pomoc
v domácnosti a dále rovněž komorní i velká setkávání pěstounských rodin nejen z našeho regionu, ale v podstatě z celé republiky.
18 .

Vyvrcholením naší činnosti v roce 2015 bylo
uspořádání velkého benefičního koncertu se
Zuzanou Stirskou a skupinou Gospel Time pod
záštitou starostky Města Třince. Ač tento známý
gospelový soubor vystupoval v Třinci poprvé,
přitáhl výjimečnou pozornost a získal si obrovskou přízeň publika.

Spolupráce
Městský úřad Třinec – stavební povolení, kolaudační řízení, dohody o výkonu PP, podpora
naší činnosti obecně
Krajský úřad Ostrava – veškeré agenda spojená
s vyřizováním jednotlivých žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče, kontrola naší činnosti v
rámci SPOD
Royal Rangers – nabídka volnočasových aktivit
pro děti z pěstounských rodin
Kvalifikační a personální agentura Třinec – spolupráce v rámci projektu „Cílem je zaměstnání“
(2 pracovní místa pečovatelek pro pěstouny)
Slezská diakonie a Bunkr – uzavírání dohod
s pěstouny o výkonu pěstounské péče, odborné
poradenství
Nadace Terezy Maxové – dlouhodobá spolupráce
především v oblasti všestranné podpory a vzdělávání pěstounů i jejich dětí
ostatní neziskové organizace z oblasti náhradní
rodinné péče (Asociace náhradních rodin, Rozum
a Cit, Sdružení pěstounských rodin Brno atd.) –
propagace náhradní rodinné péče a zavádění novelizace zákona o SPOD do praxe

Čistý výtěžek z benefičního koncertu činil tentokrát 387.222,- Kč. Děkujeme dárcům, účastníkům a účinkujícím.
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ROK 2016
V roce 2016 bychom rádi předali zatím poslední
dům do užívání nové pěstounské rodině. Věříme,
že se tam jim i jejich dětem bude dobře žít a že
především děti poznají to, co by v ústavu nikdy
nezažily, totiž, co to je žít v opravdické milující
rodině.

1000x100
Náš program 1000x100 je PR projekt na podporu individuálního dárcovství. Cílem této veřejné
sbírky je získání tisíce pravidelných přispěvatelů,
kteří budou pravidelně podporovat naši činnost
stokorunou měsíčně. Od vyhlášení veřejné sbírky
s tímto názvem v roce 2009 zaslali tito individuální dárci na podporu náhradní rodinné péče víc
než půl miliónu korun. Všem přispěvatelům velice děkujeme.
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Hospodaření

Filadelfie - Přístav Oldřichovice, IČ: 71160973
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Poděkování
Všem sponzorům velice děkujeme za přízeň a podporu, bez které bychom nemohli realizovat žádný
z našich projektů Díky vám tak mohou další a další děti, jinak odsouzené k životu v ústavu, poznat, co to
znamená mít skutečný domov. Děkujeme také desítkám a stovkám nejmenovaných dárců, kteří jsou zapojeni do programu 1000x100, za vaše pravidelné příspěvky na naši činnost. S jejich pomocí můžeme významně podporovat pěstounské rodiny v našem regionu.
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Mediální partneři:
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Myšlenka na závěr
S řadou pěstounů se potkávám na bohoslužbách, nebo vzdělávacích akcích, kde mají děti svůj oddělený
program. Mám velice rád ty okamžiky, kdy se děti vrací z „besídky“ do sálu s nějakým obrázkem nebo
výrobkem, který vytvořily. Každé z těch dětí se neomylně s rozzářenýma očima rozběhne k těm SVÝM
lidem, aby se pochlubilo, co se mu podařilo nakreslit, nebo vyrobit. Žádné z nich nemusí přešlapovat u
dveří a rozmýšlet se, které ústavní tetě, nebo vychovatelce ukáže svůj výtvor. Běží o překot radostně ke
SVÉ mamince a ke SVÉMU tatínkovi a nikdo je nezastaví.
V takových chvílích si silně uvědomuji, že ta naše práce má opravdu smysl. A chci na tomto místě poděkovat všem sponzorům, individuálním dárcům i všem příznivcům. Vy všichni máte velkou zásluhu na tom,
že už mnoho dětí přesně ví, kdo jsou ti JEHO lidé.
Ivo Sysala, Přístav Oldřichovice

