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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
jsem velice vděčný, že Vás mohu provést úvodním slovem výroční zprávy organizace Krok
Kyjov, z.ú. za rok 2020.
Jmenuji se Václav Staněk, je mi 23 let a již od 18 let podnikám. Jsem majitelem několika firem,
ale mou srdcovou záležitostí je moje první společnost Vasky trade s.r.o., která se zabývá
výrobou kvalitních českých kožených bot. Právě díky svým aktivitám v podnikatelském světě
jsem dostal možnost začlenit se do kolektivu lidí, kteří v životě neměli takové štěstí jako já.
Na pár dní se ze mě stal dobrovolník, mohl jsem tak pomoci potřebným a vyslechnout si
jejich životní příběhy. Terapeutická komunita Krok funguje v Kyjově již přes 20 let a je pod
vedením úžasných lidí, manželů Čamlíkových, kteří jsou pro své klienty velkou inspirací. Jejich
práce je záslužná a o všechny své klienty, spolu s dalšími zaměstnanci a dobrovolníky, se
starají s tou největší péči. Nejvíce sympatické mi přišlo to, že ke každému klientovi, který si
prošel drogovou závislostí, je zde veden individuální přístup, který často ve větších centrech
či léčebnách chybí. Všichni se zde berou jako jedna velká rodina, jsou k sobě laskaví a se vším
si vzájemně pomáhají. Komunita se nezaměřuje pouze na terapeutická sezení, ale též na práci
v přírodě. Společně jsme během těch pár dní vyrazili na ostrov, který se nachází uprostřed
nádrže Nové Mlýny, a snažili jsme se o jeho zvelebení. Strávili jsme spolu pěkný čas a měli
jsme možnost se lépe poznat.
Většina klientů si prošla v životě náročným obdobím, ale čeho si na nich nejvíce vážím je to,
že se rozhodli s tím něco dělat a dokázali udělat první krok. Někteří jsou již v cíli, na některé ta
pomyslná cílová rovinka ještě čeká. Každý z nás má své sny a cíle, ale často nebývá nejdůležitější
jejich splnění, ale ta cesta, která k nim vede.
Velice bych chtěl poděkovat vedení a zaměstnancům organizace Krok Kyjov, z.ú. za jejich
skvělou práci, neutuchající píli a hlavně za to, že jsem se mohl na pár dní stát součástí komunity.
Ohlédnutí za rokem 2020

Václav Staněk

Výroční zpráva představuje, či hodnotí činnost organizace za předešlé období. Dovídáme se
o programech, projektech, o spoustě důležité práce pro naše klienty a jejich rodiny. Jak si stojí
organizace, výsledky hospodaření. Kdo financoval naše projekty a s jakými výsledky. Seznámení
s lidmi v organizaci, s našimi spolupracovníky, příznivci, dárci, s reakcemi na naši práci. Jistě
jste si všimli, že píši o naší práci pro klienty a jejich rodiny. Já bych ale chtěla vyzvednout ještě
jednu významnou realizaci. Pro nás, pro tým. Pro všechny, kteří se léta vzdělávají, zvyšují svoji
odbornost, kvalitu ve prospěch práce s klienty. Projekt Age friendly organization posílil nás
zaměstnance, naši pracovní schopnost. Umožnil naše vzdělávání, podpořil naše zdraví, zdravé
návyky, posílil hodnotné prostředí v organizaci. Podle mě to byla moc dobrá investice. Tým
přece tvoří organizaci. Motivovaní, spokojení a vzdělaní pracovníci významně ovlivňuje kvalitu
poskytované služby.
Na závěr bych ráda upřímně poděkovala všem, kteří přispěli k dobrým výsledkům naší práce.
Mgr. Hana Čamlíková, ředitelka Krok Kyjov, z.ú.
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KDO JSME
Organizace Krok vznikla dne 11. 12. 1998 jako občanské sdružení registrací na Ministerstvu
vnitra ČR pod číslem VS/1-1/38 347/98-R. Od ledna 2014 se podle nového občanského
zákoníku stala spolkem a od 4. února 2016 zapsaným ústavem. Zároveň také došlo ke změně
názvu organizace na Krok Kyjov, z.ú. (zapsaný ústav).
Organizace Krok v Kyjově je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje
členy na základě společného zájmu v souladu s ústavou, zákony České republiky a stanovami
sdružení.
Cíle a poslání programů Kroku odpovídají odborným a humanistickým principům a jsou
v souladu s aktuální Národní strategií protidrogové politiky.
Posláním sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní
instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí
přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby
zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.
Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana
a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými, a jejich rodinám, prevence rizikového
chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti.
Strategickým cílem je poskytovat péči klientům, zaměřenou na zmírnění, překonání
a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty
do života v přirozeném prostředí. Cílem sociálních služeb je pomáhat lidem, kteří se stali
drogově či jinak závislými a jejich rodinám a působit na pozitivní změnu kvality života všech
našich klientů.
V současnosti naše organizace poskytuje programy Terapeutická resocializační komunita
pro drogově závislé, dalšími programy jsou Agentura pro občany, kde nabízíme Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a program prevence
Klipper, Program následné péče a program Dobrovolnického centra.
Poskytování pomoci a léčby drogově závislým, kteří chtějí abstinovat.
Integrace uživatele do společnosti, rodiny.
Profesionalizace a aktualizace nabízené služby.
Získávání všestranné pomoci pro zajištění fungujících programů.
Registrace:		
			

Krok Kyjov, z.ú. vzniklo zaregistrováním v rejstříku ústavů
vedeném u Krajského soudu v Brně

Datum registrace:

4. 2. 2016

Číslo spisu:

spisová značka U 128

		

IČO:

68684312

Bankovní spojení:

ČSOB, pobočka Kyjov , č.ú. 155966264/0300

Sídlo:

Krok Kyjov, z.ú.
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
tel: 518 616 801, 732 137 357
e-mail: oskrok@oskrok.cz
web: www.oskrok.cz
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KROK KYJOV, Z.Ú.
Správní rada					
						
						
			
Kancelář sdružení
Ředitelka		
			
Účetní 			
			
Projektová manažerka
			

Ing. Martin Maroš
Mgr. Blanka Pokorná
Michaela Pěnčíková
Mgr. Hana Čamlíková
Mgr. Radomíra Otrubová
Mgr. Veronika Vašíčková

Administrativní pracovnice Markéta Leciánová

Terapeutická resocializační Vedoucí programu
komunita
			
Terapeuti 		
						
						
						
			
			
Sociální pracovník
			
			
Pracovní terapeuti
						
						
			
Program následné péče Vedoucí programu
						
			
Agentura pro občany
Vedoucí programu
(SaS, OSP)
			
Sociální pracovníci
						

Mgr. Milan Čamlík
Mgr. Hana Čamlíková
PhDr. Štěpán Pantlík
Mgr. Barbora Grmolcová
Mgr. Michaela Zdráhalová (12/2020)
Mgr. Markéta Kučerová
Štěpán Andrle
Dana Líčková
Miroslav Vymazal
PhDr. Štěpán Pantlík
Dana Líčková
Mgr. Martina Chovancová
Mgr. Tereza Konečná
Mgr. Zuzana Hrbotická, DiS.

			
Pracovníci v soc. službách Hedvika Kučerová
						
Hana Hrazdílková
						
Gabriela Chaloupková, DiS.
Dobrovolnické centrum

Koordinátor centra

Miroslav Vymazal

Prádelna pro občany				
						

Eva Ščerbáková
Zdena Koutná

Výbor ústavu

Kancelář ústavu

Terapeutická resocializační
komunita Krok

Program následné péče

Agentura pro občany

Dobrovolnické centrum

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Doučování dětí

Odborné sociální
poradenství

Komunita komunitě

Prevence
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HISTORIE ORGANIZACE KROK
1998
Mapování problematiky alkoholu a drog na celé Moravě. Konzultace s odbornou veřejností,
se státními a neziskovými organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Na tomto
základě vznikly projekty, které měly financovat vznik terapeutické komunity (dále jen TK).
Dne 11. 12. 1998 je založeno O.s Krok a je registrováno u MV ČR.
1999
Hledala se finanční podpora, prostory a podpora pro vznik TK v Kyjově. Město Kyjov nám
pronajalo budovu na ulici Komenského. Komunita je situována ve městě, řešíme tak vztahy
s veřejností, upozorňujeme na tuto problematiku a na výhody takového propojení.
7. 7. 1999
Den, kdy komunita zahájila svou činnost. Intenzivně se zařizovaly prostory, proběhly
pohovory s prvními budoucími klienty.
23. 8. 1999
Nastoupili první čtyři klienti. V komunitě se stanovila přesná pravidla, začaly probíhat
terapeutické skupiny, individuální, skupinová a pracovní terapie. Skupinová a individuální
terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Během celého
roku 1999 jsme získávali podporu pro realizaci cílů sdružení, navazovali spolupráci s celou
řadou dalších organizací vytvářejících nabídku pomoci v drogové problematice. Projekt
resocializační komunity se podařilo realizovat s podporou Okresní protidrogové komise
v Hodoníně, významnou podporou MÚ Kyjov, s podporou a zdravotní garancí Okresní
nemocnice v Kyjově, úřadu práce v Hodoníně a mnohých podnikatelů, dobrovolníků atd. MÚ
Kyjov nám pronajalo budovu pro činnost TK a jeho pracovníci nám pomáhali překonat těžké
začátky bez finanční dotace. Tu jsme dostali až v prosinci, do té doby komunita fungovala
na základě nadšení a přesvědčení ve smysluplnosti této práce.
2000
Terapeutická komunita pokračovala ve své činnosti. Všechna existující pravidla se v komunitě
dynamicky rozvíjela a doplňovala se pro upevnění kvality a k odstranění nedostatků. Klienti
rekonstruovali v rámci pracovní terapie budovu. Kapacitu komunity jsme zvýšili na 6–8
klientů.
2001
Vznikla myšlenka Programu následné péče Krok a začaly jeho intenzivní přípravy.
Terapeutická komunita nadále fungovala a zvyšoval se zájem o léčbu. Zaměřovali jsme se
především na klienty z tohoto regionu, což umožňovalo úzkou spolupráci a bezpečný návrat
do přirozeného prostředí.
2002
Program následné péče – služba pro klienty po léčbě, abstinující závislé – přijímá první
klienty. Cílem programu je budování klientovy samostatnosti s terapeutickou podporou.
Nadále jsme poskytovali poradenství a aktivity pro veřejnost, které souvisely částečně
s činností komunity. Vnímáme zájem veřejnosti o službu poradenství a následné pomoci
a podpory lidem v jejich problémech. Velmi kvalitně funguje spolupráce s rodinami klientů.
Intenzivně je využívaná nabídka pro rodinné příslušníky klientů na krátkodobý terapeutický
pobyt v komunitě. TK nabízí možnost výkonu alternativních trestů – obecně prospěšných
prací pro odsouzené klienty, rozšiřujeme spolupráci s Probační a mediační službou ČR.
2003
Problematika klientely přicházející žádat o poradenství v drogové problematice se významně
rozšířila na témata, která z drog vycházejí nebo ke drogám směřují. Dále je to problém
nezaměstnanosti, kriminality, celé řady výchovných a rodinných problémů. Ukazuje se
nutnost program osamostatnit. Vznikl nový projekt Agentura pro občany určená pro širší
5

„Na základě toho, co je tady, se mám naučit překonávat se.“ Petra

veřejnost, který zpočátku fungoval v provizorních podmínkách. Terapeutická komunita
a Program následné péče pracovali v plném provozu. Na výročním setkání se setkalo velké
množství abstinujících, kteří prošli naší léčbou. Začali jsme s akcemi pro rodiny klientů –
rodinný výlet, vánoční program.
2004
V tomto roce stoupal zájem o léčbu v TK, registrovali jsme 34 klientů. Program Agentura
pro občany pokračovala ve své práci s poradenským a psychosociálním zaměřením pro
širší veřejnost. V červnu jsme zahájili probační program pro souzené klienty. Pro činnost
Agentury jsme koupili z prostředků EU nový objekt. Rozšířila se nabídka služeb pro muže
a ženy, počítačovou učebnu a další alternativní programy.
2005
V tomto roce prudce stoupal zájem o léčbu. Z důvodů omezené kapacity jsme poptávku
poprvé v historii nemohli uspokojit. Léčby se zúčastnilo 44 klientů, z toho 27 mužů a 17 žen.
Dokončili jsme rekonstrukci objektu Agentury pro občany. Programy nabízely své žádané
služby, skupin pořádaných pro veřejnost se účastnilo 130 osob. Prostory Agentury tvořily
příjemné prostředí pro nejrůznější aktivity O.s. Krok. V objektu Agentury jsme přebrali
provoz Prádelny. O jeho udržitelnost Město Kyjov usilovalo. Dokončili jsme stavební úpravy
chráněného bydlení mužů v rámci projektu následné péče.
2006
Stabilizovali jsme všechny služby sdružení. TK zaznamenala 100% obložnost. Vznikl nový
projekt Vzdělávání a spolupráce. Občanské sdružení Krok realizovalo probační program
Krok za Krokem. V areálu Terapeutické komunity klienti svépomocí přestavili hospodářskou
budovu na dílnu pro muže.
2007
Proběhla registrace Terapeutické komunity, Programu následné péče a Agentury pro občany
jako sociální služby. V tomto roce byl realizován nový projekt Rozvoj a stabilita, který
byl zaměřený na profesionalizaci organizace. Byla rozvíjena spolupráce s městem Kyjov.
Pokračovala spolupráce s Probační a mediační službou ČR.
2008
Stabilizovali jsme pracovní tým, přijali nové zaměstnance, udrželi jsme si 100% obložnost
Terapeutické komunity. Projekty Vzdělávání a spolupráce, Rozvoj a stabilita dosáhly svoje
cíle a byly ukončeny. Agentura pro občany rozšířila svoje služby o Odborné poradenství.
Proběhlo vytvoření Strategického plánu organizace, systematické odborné vzdělávání
týmu, rozvoj fundraisingových aktivit. Zahájila se revitalizace venkovních prostor komunity
na multifunkční prostor pro potřeby klientů, týmu a návštěvy.
2009
Oslava desetileté existence Občanského sdružení Krok se sebou přinesla ohlédnutí do historie
a hledání nových nápadů a návrhů, jejich další tvořivé kombinování a zlepšování, revizi
úspěšnosti léčby za 10 let existence. Pracovní terapii jsme směřovali na environmentální
aktivity, aktivně jsme se zapojili do osvěty – Den Země, výroba a implementace umělých
ostrovů, úpravy přírodních lokalit. Podařilo se nám zorganizovat Týden pro rodinu
a zrealizovali jsme program „Čteme dětem“ pro Nemocnici Kyjov.
2010
Občanské sdružení Krok poskytovalo standardní nabídku registrovaných služeb. Nad rámec
jsme začali realizaci evropského projektu „Dobrý job” na podporu zaměstnanosti našich
klientů. Klienti doléčovacího procesu se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem”, v rámci
kterého četli dětem v nemocnici Kyjov.
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„Kdo si neváží mála, nezaslouží si víc.“ Jakub

2011
Dařilo se nám získat finanční podporu k projektům se zaměřením na sebeprosazení, pracovní
zkušenosti, rekvalifikaci a samotný koučink uživatelů našich služeb, podporovali jsme práci
se sourozenci a rodinami uživatelů. Jednotlivé služby úspěšně prošli inspekcemi a kontrolami
na různých stupních, zaštítili jsme garanci a následnost fungování našich služeb.
2012
Prožili jsme náročný rok, ve kterém jsme se zaměřili na udržení kvality všech poskytovaných
služeb. Terapeutická komunita poskytovala léčbu a klientům průběžně řešili závažné
sociální, právní, rodinné problémy. V rámci pracovní terapie jsme pokračovali v ekologických
aktivitách. Realizovali jsme evropské projekty, které přinesly klientům a jejich rodinám
možnosti nadstandardní terapeutické práce. V rámci OSP fungovala právní poradna, tradičně
s velkým zájmem z veřejnosti. Zájem se zvýšil i o rodinnou poradnu, která je součástí
OSP v Agentuře. V Programu následné péče se vytvořil plán otevřených klubů, které jsou
tematicky orientované na bývalé klienty programu.
2013
Pokračovali jsme v projektech Terapeutická komunita (TK), Program následné péče (PNP),
Odborné sociální poradenství (OSP), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).
Vytvořili jsme spolu s dalšími organizacemi projekt pro rozvoj prevence na Kyjovsku.
Také jsme uspěli v grantových výzvách ve třech projektech z Evropské unie. Projekty byly
zaměřeny na posílení uplatnitelnosti klientů na trhu práce (Chci práci II, S chutí do práce)
a na management krajiny (Management Věstonických nádrží, Neovision) s mimořádnými
výsledky, viz popis projektů. Jako první zařízení na Kyjovsku začala Agentura pro občany
realizovat službu asistovaný kontakt, prostřednictvím které se mohou děti setkávat s rodičem
(rodinným příslušníkem), s nímž byly v minulosti vazby narušeny nebo neexistovaly.
2014
Zahájili jsme projekt Dobrovolnického centra Komunita komunitě, na který jsme získali grant
od Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci pracovní terapie jsme si vyzkoušeli půlroční
provoz pily. Rozšířili jsme naše environmentální aktivity, pořídili jsme cvičeného ovčáckého
psa, stádo ovcí a koz. Program následné péče získal úspěšně akreditaci na další 4 roky.
Vybojovali jsme zachování služby SAS (sociální aktivizační služba) a nově začali spolupracovat
s městem Veselí nad Moravou. Zájem o službu asistovaný kontakt a asistované předávání je
nadále velmi žádaný – jak ze strany OSPD, tak ze strany soudů a klientů.
2015
Tento rok byl naplněn environmentálními aktivitami. Klienti upravili 20 pískovcových stěn
pro hnízdění vlh a břehulí, vyrobili několik budek pro hnízdění orla mořského a již po osmé
se podíleli na managementových úpravách ostrovů Novomlýnských nádrží. Byla natočena
dvě DVD – Krok k přírodě a Cesta rodiny. Oba dokumenty je možné shlédnout na našich
webových stránkách www.oskrok.cz. Rok 2015 byl na Agentuře pro občany rokem testování
pracovníků, systému, kapacity, prokázání kvality navenek apod. Celý rok jsme se věnovali
prevenci. Své čestné místo si tak obhájily programy, které byly do této doby spíše okrajové
nebo součástí něčeho jiného. Jedná se o Programy dlouhodobé primární prevence (PPP).
2016
4. 2. 2016 došlo ke změně právní formy a názvu organizace – nově Krok Kyjov, z.ú. (zapsaný
ústav). Započali jsme spolupráci se skanzenem Strážnice, kde klienti komunity pod vedením
pracovního terapeuta opravovali hliněné zdivo, podlahy a omítky na rodinném domu
z roku 1868. Na Agentuře fungovaly obě sociální služby – SAS i OSP. Stále se rozvíjel zájem
o služby Rodinné poradny. Realizovaly se Programy prevence na školách v Kyjově i jeho ORP.
Dofinancování obou služeb koncem roku dopomohlo k větší finanční stabilitě.
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„Když dám do práce maximum, nemůže mi to nikdo vzít.“ Štěpán

2017
Proběhla oslava osmnácti let fungování TK Krok. Byl to náročný rok, co se týče nedostatku
zaměstnanců, které se podařilo plně doplnit v průběhu druhé poloviny kalendářního roku.
S klienty jsme podnikli výlety po koutech jižní Moravě. V rámci pracovní terapie jsme
pokračovali v environmentálních aktivitách, již podesáté se uskutečnil výjezd na ostrovy
Novomlýnské nádrže. Agentuře pro občany probíhaly preventivních programů pro školy
v blízkém okolí. I nadále fungovaly služby SAS i OSP, o které byl stabilní zájem.
2018
Organizace Krok Kyjov, z. ú. dál fungovala ve svých službách. V Terapeutické komunitě jsme
rozběhli projekty Živé břehy a Revision týkající se environmentálních aktivit, které nadále
naplňovaly obsah pracovní terapie. Program následné péče úspěšně absolvoval certifikaci
RVKPP na další 4 roky. Agentura pro občany pokračovala se svými službami, o které je stabilní
zájem.
2019
Od ledna jsme se zaměřili na více věcí: aktualizovali jsme tiskové materiály organizace,
pracovali na nových webových stránkách www.oskrok.cz a sjednotili vizuální podobu
svých propagačních materiálů za všechny služby. Vytvořili jsme knihu „Moudra z Kroku“,
která shrnuje osobní práci klientů TK za 20 let její existence. V tomto roce jsme uspořádali
Konferenci „20 let jak vyšitých“, proběhly oslavy dvaceti let fungování Terapeutické komunity
Krok. V rámci projektu Krok-Age Friendy organizace jsme se zaměřili na pracovní schopnosti
zaměstnanců, na jejich udržení a posílení.
Program následné péče dál fungoval, zaznamenali jsme vyšší zájem o páteční Kluby
abstinentů. Podařilo se prodloužit certifikaci odborné způsobilosti od RVKPP. Služby Agentury
pro občany byly i v tomto roce velmi žádané, řada klientů je dlouhodobých, obracejí se
opakovaně v různých situacích. Pracovníci se pravidelně vzdělávají a zajišťují tak kvalitu
poskytnutých služeb. Nad rámec Agentura pro občany rozběhla projekt Terapie a mediace
v rodinách s cílem poskytovat komplexní pomoc rodinám.
2020
Tento rok přinesl nové výzvy a příležitosti.
Pokračovali jsme v realizaci evropského projektu Krok-Age friendy organizace. Nastavili jsme
si strategický plán na následující 3leté období. Úspěšně jsme dokončili realizaci projektů Živé
břehy a Revision. Díky dalšímu evropskému projektu začaly vznikat nové vlastní prostory pro
službu následné péče – bydlení a krizové lůžko. Agentura pro občany pokračovala v úspěšném
projektu Terapie a mediace. Začali jsme více využívat online komunikační nástroje – pro
poskytování poradenství, online přípravy dětí do školy, terapie i setkávání abstinentů v rámci
klubů programu následné péče.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMECH
Pro koho jsou naše služby určené?
Odborné služby jsou přístupné široké veřejnosti bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta,
jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický
stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné také bez
ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
Cílové skupiny:
• lidé s drogovou závislostí od 15 let (muži i ženy bez rozdílu vzdělání, vyznání,
národnosti, politické příslušnosti apod.)
• jejich rodiny
• ohrožená mládež 15–18 let, mladí dospělí do 26 let
• dospělá veřejnost, lidé v sociální nouzi
• děti od 3 do 15 let – preventivní programy
• kolegové ze spolupracujících organizací, zájemci o práci v sociální sféře, studenti
• humanitních oborů – sebezkušenostní stáže a vzdělávání
Co nabízíme?
Organizace Krok má tři stěžejní programy:
• Terapeutická resocializační komunita Krok – dlouhodobá rezidenční léčba pro
drogově a jinak závislé dívky a chlapce od 15 let
• Program následné péče Krok – doléčování klientů, kteří prošli dlouhodobou léčbou,
včetně možnosti podporovaného bydlení
• Agentura pro občany (SAS, OSP) – sociální, rodinné, výchovné, právní a drogové
poradenství pro osoby v krizi, společensky znevýhodněné nebo nezaměstnané.
Mezi naše další navazující projekty:
• Programy primární prevence hrazené městem Kyjovem
• Dobrovolnické centrum – vzniklo v rámci projektu Komunita komunitě
Certifikace, registrace
registrované sociální služby:
• Terapeutická komunita
• Program následné péče
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
• Odborné sociální poradenství
• Pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí dle ustanovení zákona
č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
• Certifikát Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky o odborné
způsobilosti
organizace – Rezidenční péče
v terapeutických komunitách
• Certifikát Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky o odborné
způsobilosti
organizace – Ambulantní doléčovací
program
• Akreditace Dobrovolnického centra
„Komunita komunitě“
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
Poslání terapeutické komunity: Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislostí
Sídlo:
IČO:
třída Komenského 2124/88
68684312
697 01 Kyjov
Statutární zástupce organizace:
Mgr. Hana Čamlíková
Tel.: 518 616 801
E-mail: oskrok@oskrok.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Milan Čamlík
Tel.: 732 200 106
E-mail: camlik@oskrok.cz

Místo poskytované služby:
Terapeutická komunita Krok
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov

Kontakt:
Tel.: 518 616 801, 732 137 357
www.oskrok.cz

Kapacita:
Provozní doba:
Kapacita služby je 15, poskytování rezidenční formou. nepřetržitá
Terapeutická komunita nabízí dlouhodobou rezidenční léčbu pro drogově či jinak závislé
osoby, které chtějí změnit svůj dosavadní život a je jim 15 a více let. Komunita poskytuje
bezpečné prostředí, ve kterém má klient možnost seberozvoje a změny vzorců chování
ovlivněných závislostí přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně. Naším cílem je
klientovo samostatné odpovědné fungování směrem k sobě i směrem ven, ke společnosti.
Skupinová a individuální terapie se opírá především o Transformační systemickou terapii
Virginie Satirové, která podporuje rozvoj vnitřních zdrojů klienta, jeho sebeúcty a schopnosti
se rozhodovat. Doplňuje ji integrativní Gestalt, při kterém je důraz zaměřen na klientovo
současné prožívání „tady a teď“. Budova komunity se nachází ve městě, což umožňuje běžné
aktivity, kontakty a také každodenní konfrontaci s reálným světem.
Délka pobytu klienta se pohybuje kolem jednoho roku, což umožňuje lepší navázání
důvěrného a hlubšího vztahu mezi klientem a terapeutem. Léčba je rozdělena do několika
fází. Klienti postupují do jednotlivých fází podle osobních posunů. Rozdělení pobytu
na fáze vytváří motivační prostor, ve kterém lze využívat systém různých výhod a omezení.
Fáze představují přirozený vývoj, učí klienty odpovědnosti za své chování, učí je přijímat
odpovědnost i za klienty v nižších fázích, celou skupinu a chod komunity.
Součástí terapie je pevná struktura – režim, který časově a obsahově stanovuje program
komunity. Slouží k získání nebo obnovení zdravých návyků, uvědomění si svých povinností
a odpovědností vůči sobě a druhým. Klienti si osvojují základní dovednosti v rámci pracovní
terapie. Nacvičují si pravidelnost, pracovní návyky, zručnosti v různých typech prací, které
můžou využít v běžném životě. Nedílnou součástí je možnost získání osvědčení potvrzující
stupeň zručnosti v dovednostech jako je šití, práce s PC apod.
V rámci skupinové terapie se využívá skupinové dynamiky, vztahů a interakcí mezi členy
skupiny. Klienti řeší interpersonální a intrapsychické konflikty – pracují na tématech, která se
týkají jejich osobního života nebo která se aktuálně promítají ve skupině. Klienti si nacvičují
potřebné dovednosti, učí se tvořivosti za použití různých terapeutických technik. Součástí
terapie je Individuální plán léčby, který klient spolu s terapeutem vytváří a každý měsíc jej
aktualizují. Individuální plán reflektuje po celou dobu pobytu potřeby a cíle, kterých chce
klient prostřednictvím odborné péče dosáhnout. Významnou součástí terapie je spolupráce
s rodinou klienta, která se aktivně podílí na léčbě klienta v TK. Rodinní příslušníci se účastní
aktivit pořádaných pro rodiny klientů, rodičovských skupin, mužských a ženských skupin
i ostatních akcí TK. Rodinní příslušníci mohou kdykoli požádat o individuální konzultaci.
V době pandemie se některá setkání nemohla uskutečnit nebo se uskutečnila v omezeném
množství účastníků. Další setkání byla přesunuta do online prostoru, který je sice limitující,
ale aspoň částečně nahradil omezený osobní kontakt.
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„Jsou možnosti, jak si vytáhnout radost.“ Patrik

K nalezení smysluplného života nepochybně patří i naplňování osobního volna zájmy
a aktivitami, které přináší radost. V terapeutické komunitě se v rámci volnočasových
a zážitkových aktivit (pěší i cyklistické výlety do okolí, hry, sport, organizování akcí pro
veřejnost, zátěžové a zážitkové pobyty v přírodě, dobrovolnické aktivity) klienti seznamují
s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostali nebo se jim v období užívání drog
přestali věnovat.
V TK je zajištěna veškerá péče o zdravotní stav klientů. Pokud je klient pozitivní na hepatitidu,
kontaktujeme infekční oddělení v místní nemocnici, kde mu je zajištěna pravidelná péče.
V současné době v čase pandemie se u nás vyskytly dva případy pozitivních klientů. V obou
případech se nám podařilo klienta včas izolovat na samostatný pokoj, a tak zajistit bezpečí
pro zbývající klienty.
Sociální pracovnice má za cíl maximálně stabilizovat sociální podmínky klienta pro jeho
následnou abstinenci (v oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání, soudních
řízení, finančních záležitostí a jiných dle potřeby). Sociální pracovnice chrání klientovo právo
na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho
souhlasu. Pracovnice dohlíží na to, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního
zabezpečení, na něž mají nárok, a poučí klienty o povinnostech, jež vyplývají z takto
poskytnutých služeb a dávek. Při sociální práci s klientem jsou hledány možnosti, jak zapojit
klienty do procesu řešení jejich problémů. Klienti se učí komunikačním dovednostem, jsou
vedeni k odstraňování bariér a nefunkčních vzorců chování, provádějí nácvik asertivního
chování, učí se zodpovědnému přistupování ke svému životu. Výkon trestu obecně
prospěšných prací v TK funguje v součinnosti s Probační a mediační službou ČR, kdy si může
klient tento trest během léčby odpracovat.
V roce 2020 u nás absolvovalo rezidenční léčbu celkově 36 klientů, z toho 26 mužů a 10
žen. Převážná část uživatelů pochází z Jihomoravského kraje. Věková skladba uživatelů se
pohybovala v rozpětí od 16 do 56 let. Věkový průměr klientů v roce 2020 dosáhl 28 let, tedy
vyšší než v předešlém roku. Léčbu v řádném termínu ukončilo 7 uživatelů a 19 uživatelů
přerušilo program předčasně, z toho jeden klient nastupoval do výkonu trestu odnětí
svobody. Na konci roku 2020 bylo v programu 11 uživatelů služby.
Nejčastěji k nám přicházejí klienti závislí na návykových látkách ve středním až těžkém
stupni závislosti, typicky užívající několik let nitrožilně. Z hlediska diagnózy převládají klienti
primárně závislí na pervitinu, druhá nejčastější je závislost na alkoholu. Mezi nejčastější
sekundární drogu patří marihuana. Závislost na hraní (gambling) se v současnosti objevuje
u více klientů, často doprovází jejich primární závislost. U klientek se současně se závislostí
často objevují tendence k sebepoškozování či poruchy příjmu potravy.
Je potřeba uvést i nárůst sociální problematiky, se kterou uživatelé služby přicházejí.
Zaznamenáváme zvýšený podíl kriminality, komplikace dluhové problematiky a různé právní
problémy.
Cílovou skupinou jsou lidé od 15 let věku, kteří jsou závislí na drogách či automatech, mají
zájem abstinovat, a kteří chtějí naši pomoc a podporu při opětovném začlenění do života
bez drog.
Vstupní kritéria
• věk nad 15 let
• doporučení z PL, KC apod.
• diagnostikovaná závislost (na návykových látkách – drogová, alkoholová,
se závislostí na herních automatech aj.)
• motivace, potřeba a zájem řešit svůj život se závislostí
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„Tuto vycházku jsem si užil, protože jsem fungoval tak, jak mám.“ Lukáš

Aktivity, které jsme letos absolvovali nad rámec standardní nabídky služeb:
• Ženské skupiny pro veřejnost
• Valpuržina noc
• Zážitkový víkend pro klienty Programu následné péče,
pro klienty TK, PNP a jejich rodinné příslušníky
• Výroční klub programu následné péče
• Oslava výročí TK – pro pozvané hosty
• Sjíždění řeky Moravy
• Dobrovolnická akce Úklid ostrovů
• Environmentální aktivity pro klienty TK a PNP
• Zážitkové a poznávací výlety pro klienty TK
• Tvoření pro veřejnost – Agentura pro občany
• Vánoční klub PNP
• Vánoční setkání pro rodiny klientů
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PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE
Sídlo:
třída Komenského 2124/88
697 01 Kyjov

IČO:
68684312

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Hana Čamlíková
Tel.: 518 616 801
E-mail: oskrok@oskrok.cz

Kontaktní osoba:
PhDr. Štěpán Pantlík
E-mail: pantlik@oskrok.cz

Místo poskytované služby:
Program následné péče Krok
Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov

Kontakt:
Tel. 739 257 755
www.oskrok.cz

Kapacita:
Kapacita služby je 12, u podporovaného bydlení 6.

Provozní doba:
Po: skupiny na bydlení
Út: pohovory s garantem
Čt: pohovory s hlavním terapeutem
Pá: abstinentské kluby

Program následné péče Krok funguje od roku 2002 a jeho posláním je sociální znovuzačlenění
klientů do života a společnosti. Program následné péče funguje jako přechodový můstek mezi
komunitou a běžným životem ve společnosti. Poskytuje klientům podporu ve zranitelném
období těsně po ukončení léčby.
Do programu následné péče se mohou zapojit osoby od 15 let věku, závislé na návykových
látkách či automatech, které absolvovaly tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti. Chtějí
abstinovat, začlenit se zpět do společnosti a pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc
při návratu do běžného života bez drog.
Uživatelem programu následné péče se může stát člověk, který spadá do cílové skupiny
a projeví zájem o poskytnutí služby, splní vstupní podmínky a je rozhodnutím týmu
pracovníků PNP přijat.
Program trvá přibližně půl roku a nabízí klientům podporované bydlení a sociálněterapeutické činnosti. V rámci podporovaného bydlení je klientům za zvýhodněnou cenu
poskytnuto ubytování v zařízeném bytě. Klienti se sami starají o domácnost, vykonávají
samoobslužné činnosti jako je např. úklid, vaření, praní, žehlení.
Klienti se v rámci programu dvakrát týdně účastní skupinové terapie pod vedením terapeuta
a mají možnost využít individuální terapii, v rámci které pomáhá terapeut klientovi
stanovovat reálné cíle a podporuje jej v jejich naplňování. Na skupinových setkáních řeší
své aktuální problémy, sdílí své pracovní i osobní úspěchy a neúspěchy s ostatními klienty
programu. V případě potřeby je jim poskytnuta podpora a pomoc při hledání zaměstnání.
Klienti se mohou také zúčastnit párové terapie.
U pobytové formy Programu následné péče si klienti vyzkouší samostatnou péči o domácnost,
hospodaření s financemi, rozvržení dne – skloubení pracovních činností a osobního volna.
Mají možnost realizace dovedností, které získali v terapeutické komunitě, ověří si svoji
abstinenci. Významným faktem je, že všechny tyto činnosti se dějí za podpory terapeutů,
čímž se snižuje riziko relapsu klienta.
Vstupní kritéria pro přijetí do PNP
• věk nad 15 let (u bydlení min. 18 let)
• mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.)
• jsou po rezidenční léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě – dlouhodobé
sociální rehabilitaci a v současnosti abstinují
• jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit
do společnosti
• jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP), nebo studují
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„Kdo se dostává do bezmoci, nedokáže najít řešení.“ Maťo

Kontraindikace pro přijetí do PNP
• stav intoxikace
• výrazné projevy syndromu odnětí látky
• akutní psychotický stav
• závažná psychiatrická diagnóza vyžadující zdravotnické zařízení
• neakceptace abstinence v širším slova smyslu – drogy, alkohol, herní automaty aj.
• nepřijetí pravidel programu
Zájemce o vstup do programu může pracovníka Programu následné péče Krok kontaktovat
pomocí mailu (pantlik@oskrok.cz), telefonicky (vedoucí: 739 257 755, hlavní terapeut:
732 200 106), písemně na adresu: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov nebo osobně
v prostorách Agentury pro občany v pondělí, úterý a pátek. Domluví si s hlavním terapeutem
nebo vedoucím programu termín prvního setkání, kde se zájemce dozví základní informace
o programu.
Co je potřeba před nástupem:
• napsat a odevzdat svůj osobní životopis
• žádost o službu (s datem nástupu)
• v případě Bydlení potvrzení od lékaře
• vytvořit se sociálním pracovníkem prevenci relapsu a zakázku (max. do dvou týdnů
po nástupu)
• z předchozí léčby propouštěcí zpráva
Více informací se dozvíte na setkání s vedoucím nebo hlavním terapeutem. Dostanete také
k nastudování průvodce programem „Pod střechou“.
Za jedinečné považujeme zapojení jednotlivých klientů i dlouhodobých abstinentů
do Programu následné péče. Díky pravidelnému setkávání na pátečních Klubech mezi
klienty vzniká výjimečné společenství lidí, které se přenáší dál do jejich životů. Sdílejí
své zájmy, na kterých se i společně podílejí, chtějí spolu trávit volný čas, mají podobnou
hodnotovou orientaci. Již několik let pořádají společné akce, setkávají se po letech při
různých příležitostech (např. abstinentské oslavy narozenin, dobrovolnický víkend
na ostrovech aj.). Toto spojení lidí – abstinentů – si navzájem poskytuje podporu a zároveň
se stává spolehlivou referenční skupinou pro klienta, který nově vstupuje do programu.
Zhodnocení služby na konci roku 2020
V roce 2020 pokračoval program v návaznosti na předcházející roky, jeho struktura zůstává
prozatím stejná – pondělní skupiny na bydlení, úterní pohovory s garantem, čtvrteční
pohovory s hlavním terapeutem a páteční abstinentské kluby. Tým je stabilní, jeho složení
se nemění.
Strukturovaného Programu následné péče Krok se v roce 2020 účastnilo celkem 10 klientů,
Z těchto 10 klientů jich 8 využilo možnosti pobytové varianty služby (Bydlení), která nabízí
čisté, bezdrogové a bezalkoholové prostředí. Mimo strukturovaný program využívalo služeb
PNP 41 klientů. V roce 2020 celkem program následné péče využívalo celkem 51 klientů.
Tento rok byl oproti ostatním rokům jiný z důvodů pandemické situace. Byla omezená
nabídka společných výletů a Kluby abstinentů se částečně přesunuly do on line prostředí
Za pozitivní považujeme:
• Aktivitu klientů, kteří samostatně přináší nové náměty na zlepšování služby.
• Udržení služby v jejím rozsahu i přes trvající situaci s covid 19.
• Využívání online prostředí pro setkávání abstinentů.
• Přizpůsobení se aktuální situaci a s ní souvisejícími vládní omezení.
• Využívání krizových intervencí po telefonu.
• Ne příliš velký rozdíl v počtu klientů.
• Přesunutí Klubů abstinentů do online prostředí, je to místo setkání klientů, kteří už
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvládli vícero krizí v samostatném fungování po PNP a s těmi, kteří se s krizemi aktuálně
potýkají.
Všem klientům se podařilo ve velmi krátké době po nástupu do PNP získat zaměstnání
a někteří pokračují ve vzdělávání rekvalifikačními kurzy.
Při skupinové i individuální práci jsme se s klienty více věnovali genderovým rolím,
mužským a ženským specifikům a dalším partnerským tématům, nadále se věnujeme
osobnímu volnu, poskytujeme nabídky a impulsy k jeho trávení.
Důležitým tématem je také prevence relapsu, které se věnuje prostor na pondělních
skupinách.
Klienti jsou také aktivní v organizování společných aktivit, vzájemně se potkávají
v osobním volnu a plánují společné akce – výšlapy, výlety atd.
Funguje spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, rodiče mají zájem se účastnit aktivit
pro ně a být součástí terapie, pracovat na přetrvávajících problémech v rodině.
Kvalitní způsob předávání klientů mezi pracovníky léčebného zařízení a Programu
následné péče.
Program představuje ověřenou stabilní formu doléčování klientů, máme úspěchy, naši
klienti dlouhodobě abstinují a úspěšně se začleňují do společnosti.
Zintenzivnili jsme práci s klienty na bydlení, častější návštěvy na ubytování, podněty
k vytvoření „domova“ se vším všudy.
Klienti jsou vedeni, aby vraceli společnosti. Na základě toho se zvýšil jejich zájem
o činnost v Dobrovolnickém centru a dobrovolnictví vnímají jako jednu z možností
trávení volného času, kterou někteří z nich vyzkouší.
Fungují funkce šéfa domu, pravidelné úklidy, toto je reflektováno na pravidelných
interakčních skupinách.
Vnímáme jako důležitý klub abstinentů, kde probíhá setkávání nových a dlouhodobých
abstinentů a následná výměna zkušeností, chceme jej podporovat a nadále zkvalitňovat.
Chceme pokračovat v nastaveném směru, jeví se nám jako úspěšný.

Za ne příliš pozitivní považujeme:
• Z důvodů střídání klientů v Bydlení se některé situace opakují, např. údržba pořádku
na Bydlení. Opatření řešíme průběžně na poradách s pracovníky a klienty.
•

Na klienty často dopadají dluhy až po ukončení léčby – snažíme se jim proto nabídnout
přiměřenou výši nájmu, čímž ale naší organizaci mohou vznikat náklady. Podpora při
bydlení je ale pro klienty existenčně významná, je to pro ně důležitý krok v začátku
nového života.
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AGENTURA PRO OBČANY
Agentura pro občany navazuje svou činností
na poslání Krok Kyjov, z.ú. nabídnout lidem
podporu osobního růstu pro změnu kvality
života. Pomáhá lidem rozvinout nebo
získat schopnosti a dovednosti vedoucí
k osamostatnění při řešení situací, ve kterých
se nachází. Realizujeme Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (dále jen Sas)
a Odborné sociální poradenství (dále jen
Osp). Součástí Osp je občanská poradna,
rodinná poradna a adiktologická poradna.
Na Agentuře jsou realizovány také Programy
dlouhodobé primární prevence Klipper
a Projekt Terapie a mediace pro rodiny.

Tým Agentury

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sídlo:

IČO:

třída Komenského 2124/88

68684312

697 01 Kyjov
Statutární zástupce organizace:

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Čamlíková

Mgr. Martina Chovancová

Tel.: 518 616 801

E-mail: chovancova@oskrok.cz

E-mail: oskrok@oskrok.cz
Místo poskytované služby:

Kontakt:

Agentura pro občany – Odborné sociální
poradenství

Tel. 518 324 557, 739 084 422

Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov

www.oskrok.cz
www.agentura-krok.cz

Kapacita:

Provozní doba:

Okamžitá kapacita služby je 2.

Út: 8.00 – 15.30
Čt: 8.00 – 17.30
Poslední konzultace je 30 minut
před koncem provozní doby. V jiné
dny dle individuální dohody.

Odborné sociální poradenství jsme poskytovali osobám v nepříznivé situaci, kterou se jim
nedaří samostatně zvládnout. Dařilo se nám naplnit cíle služby, a to poskytovat klientům
potřebné informace, rady a odborné konzultace, které mohou přispět k řešení konkrétního
problému s pomocí sociálního pracovníka, rodinného terapeuta, právníka či adiktologa tzv.
pod jednou střechou. V čase rozvolnění opatření jsme realizovali skupinová setkávání osob
s podobným problémem. Nadále v rámci spolupráce s obcemi ORP Kyjov dojíždíme každé
první úterý v měsíci také do poradny do Svatobořic – Mistřína a každý první čtvrtek v měsíci
do poradny do Vracova. Občané těchto obcí nás tak najdou 1x měsíčně přímo u nich v obci.
V roce 2020 se na nás klienti služby obraceli nejvíce v oblastech rodiny a mezilidských
vztahů (témata rozvodu, úpravy poměrů k nezletilým dětem a společné jmění manželů)
a dluhové problematiky (práva a povinnosti dlužníků, práva a povinnosti věřitelů, platební
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rozkazy, exekuce, insolvenční řízení a další). Nadále pomáháme klientům v oblasti oddlužení.
Spolupracujeme s akreditovanou poradnou Charity Hodonín a Bučovice. Stále se zabýváme
spotřebitelskou problematikou (reklamace zboží, vymáhání práv spotřebitele) a dalšími
životními oblastmi našich klientů.
Zájem o služby odborného poradenství byl nestabilní zejména s ohledem na nouzový
stav, který rok 2020 opakovaně provázel. Klienti se však i tak na nás obraceli opakovaně
a přicházeli noví. Největší počet klientů se na nás obrací přímo z Kyjova a následně v rámci
celého ORP Kyjov. Pracovníci poradny se pravidelně vzdělávají, aby byli přínosem při řešení
situace klientů poradny. V roce 2020 to bylo převážně online vzdělávání a online supervize.
Udržovali jsme spolupráci s ostatními poradnami, zejména v okolí, případně s dalšími
odborníky – advokáty, insolvenčními správci, úřady práce, obecními a městskými úřady,
OSPOD, soudy, aj.
Ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí v rámci regionu (Kyjovsko, Hodonínsko,
Veselsko) a okresním soudem v Hodoníně v modelu Cochemské praxe poskytujeme již
několik let edukace, mediace a terapie. Edukace jsou aktivitou občanské poradny a jedná
se o poradenství v rámci problematiky rozvodu a rozchodu. Je uspořádáno metodicky
do bloku 3 – 4 setkání a s oběma partnery, pracujeme v souladu s předanými kompetencemi
a dohodou výše uvedených subjektů. Mediace a terapie realizujeme díky projektu Terapie
a Mediace pro rodiny spolufinancovaného Evropskou unií.
Cílová skupina klientů:
• rodiny s dítětem/dětmi
• osoby v krizi
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Věková kategorie klientů:
• starší děti (11 – 15 let)
• dorost (16 – 18 let)
• mladí dospělí (19 – 26 let)
• dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Někteří klienti se na nás obrací opakovaně nebo je jejich záležitost řešena v rámci několika
setkání. V roce 2020 naši poradnu navštívilo 217 klientů.
Občanská poradna Krok Kyjov je členem Asociace občanských poraden (AOP). V rámci
spolupráce s asociací se mnohdy setkáváme s odborníky, kteří nám překládají novelizace
právních předpisů do srozumitelnější řeči a pomáhají nám je zavádět do praxe. Poradci
dostávají metodickou podporu v jednotlivých oblastech poradenství a informační
materiály. AOP také zprostředkovává možnost vyjádřit se k sociální politice státu, sdělovat
prostřednictvím AOP palčivá témata klientů poraden z jednotlivých krajů ČR.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sídlo:

IČO:

třída Komenského 2124/88

68684312

697 01 Kyjov
Statutární zástupce organizace:

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Čamlíková

Mgr. Martina Chovancová

Tel.: 518 616 801

E-mail: chovancova@oskrok.cz

E-mail: oskrok@oskrok.cz
Místo poskytované služby:

Kontakt:

Agentura pro občany – Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Tel. 518 324 557, 739 084 422
www.oskrok.cz, www.agentura-krok.cz

Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov
Kapacita:

Provozní doba:

Okamžitá kapacita ambulantní služby je 2,
terénní 3.

Út - Pá: 8.00 – 15.30
Poslední konzultace je 30 minut
před koncem provozní doby. Jiné dny
a hodiny dle individuální domluvy
(př. liché soboty 9:00 – 12:00,
13:00 – 16:00).

Od 1. 1. 2018 jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi financovány v rámci
veřejné zakázky pod evidenčním číslem Z2017-031971 s názvem „Zajištění poskytování
sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje“; část č. 10 s názvem „
Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje
v oblasti Kyjov II.“.

Ve službě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme poskytovali pomoc a podporu
rodinám a dětem, kde je jejich zdravý vývoj ohrožen dlouhodobě nepříznivou situací, kterou
nedokáží sami bez pomoci překonat.
Služba byla dostupná od úterý do pátku
v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00
do 15:30 a dále dle individuálních
potřeb uživatele. Ambulantní služba byla
poskytována v zařízení Agentura pro
občany v konzultační místnosti, případně
kanceláři sociální pracovnice, kanceláři
rodinné poradny dle naplnění kapacity
služby. Terénní služby byly poskytovány
přímo v rodině klienta. Ve službě pracují
čtyři sociální pracovnice a jeden pracovník
v sociálních službách. Psychologickou
podporu lze zabezpečit v rámci služby
Odborné sociální poradenství. Terénně
je služba poskytována v přirozeném
Práce v rodině online
sociálním prostředí uživatele.
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Dařilo se nám naplnit cíle služby, a to:
• podporou a nácvikem rodičovského chování
• pomocí při vedení hospodaření a udržování domácnosti
• pomocí s přípravou dětí do školy
• řešením vzájemných vztahů v rodině
• pomocí týkající se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů
• aktivizací rodiny individuální či skupinovou formou
• nácvikem sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách a zařízeních pro výkon
ústavní výchovy
• emocionální podporou
• doprovázením v nejrůznějších životních situacích
Služba je běžně realizována cca 60% formou terénní práce v rodině, tzv. asistencí v rodině.
V roce 2020 jsme vyzkoušeli často i online formu přes Zoom, Skype, telefonicky a e-mailem
v období nouzového stavu. Naše běžná práce v rodině spočívá v důkladném mapování
situace v rodině. Snažíme se, aby rodina sama pomocí dotazníku mapovala oblasti potřeb,
rozšířila je a společně pak zhodnocujeme míru jejich samostatného zvládání. Rodina většinou
reaguje nejdříve tam, kde se cítí bezpečně. Příkladem je to, když se celková situace rodiny
odráží na zhoršení prospěchu dětí nebo rodiče nemají dostatečné schopnosti se s dětmi
kvalitně připravovat, domlouváme se na přípravě s dětmi, následně pak s rodinou můžeme
řešit i další oblasti, jako je bydlení, finance, vztahy v rodině.
Činnosti sociální práce spočívají nejčastěji v tom, že pracovník učí rodiče (dle jejich
požadavků): úpravě celkového denního režimu, pomáhá při přípravě dětí do školy, hledá
možnosti smysluplného trávení volného času, příp. výběru volnočasových aktivit pro celou
rodinu, věnuje se efektivní komunikaci s dětmi i rodiny mezi sebou navzájem, plánuje
a vede cílenou edukaci s dětmi, pomáhá nastavovat stravovací či zdravotní režim, hygienické
návyky. Dále pomáhá řešit kvalitu bydlení, jiné možnosti bydlení, upravit stávající prostředí,
zprostředkovat rodině materiální pomoc. Pomáhá při řešení dluhového zatížení rodiny,
nastavuje rodinný rozpočet, hledá zdroje pomoci v rodině, okolí i jinde (nadace, charity).
Dařilo se nám aplikovat nejrůznější metody práce v rodinách, které si osvojujeme v rámci
různých seminářů a výcviků v oblasti práce s rodinou. Pravidelně jsme se v rámci práce
s konkrétními rodinami účastnili případových konferencí a spolupracovali s příslušnými
OSPOD, případně soudy. Jedná se zejména o OSPOD Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín
a Okresní soud Hodonín. Zájem o služby je stabilní, klienti se na nás obracejí opakovaně
v různých situacích. Počet klientů v rámci ORP a města Kyjov je vyrovnaný. Klienti z Kyjova
využívají spíše ambulantní formy služby, v rámci ORP zase spíše formu terénní.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi. Může se jednat o:
• děti a mládež ve věku 6-26 let
• rodiny, které chtějí poradit v nejrůznějších záležitostech
• rodiče, kteří jsou znevýhodněni při péči o dítě (např. z důvodu handicapu aj.)
• rodiny v agendě SPOD
• rodiny, ze kterých byly děti odebrány a které usilují o jejich návrat
• rodiče potýkající se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování
Počet klientů ve službě SAS se pohybuje v cca 10-15 klientů (rodin) měsíčně. Jedná se jednak
o nové klienty, jednak o opakované, se kterými pracujeme už déle. Smlouva o službě je
uzavírána většinou na dobu 3 měsíců a déle. V mnoha rodinách, kde probíhá asistence
v rodině, jsou kumulované problémy, které pomáháme řešit v rodině už společně s OSPOD.
V těchto rodinách službu poskytujeme běžně po dobu celého roku i déle. Pracujeme s více
členy jedné rodiny. V roce 2020 jsme poskytovali službu opakovaně a dlouhodobě 57
klientům.
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„Musím na tom pracovat, jinak se budu točit na svém místě.“ Honza

Propagace obou služeb je zajišťována distribucí informačních letáků prezentujících organizaci
a poskytované služby. Ty jsou také potenciálním uživatelům předávány při jejich návštěvě
služby. Dále jsou letáky umístěny na veřejných místech, v různých institucích a organizacích
– např. v čekárně dětských a ženských lékařů, v prostorách MěÚ Kyjov a také na jejich
sociálních odborech, Úřadu práce Kyjov, Informačního centra města Kyjova, místní veřejné
knihovně, v prostorách našeho pracoviště k volnému rozebrání, příležitostně na městských
úřadech okolních obcí, základních a mateřských školách apod. Informace o projektu jsou
umístěny na webových stránkách Kroku.
Spolupracujeme i s dalšími subjekty: Městské a obecní úřady Kyjov, Veselí nad Moravou,
Bzenec, Vracov, Svatobořice – Mistřín a další, Pedagogicko-psychologická poradna
Hodonín (detašované pracoviště v Kyjově), Úřad práce Kyjov a Hodonín, Gymnázium Kyjov,
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. – Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Triada
– poradenské centrum, o.s., SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Policie ČR, Městská policie
Kyjov, Centrum sociálních služeb Kyjov, Diecézní charita Hodonín, Občanská poradna Brno
a Uherské Hradiště.
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
V roce 2020 jsme neměli žádné dítě v systému SPOD,
neboť to nebylo třeba. Při práci s nezletilými dětmi
v obou službách nebo výše zmiňovaném projektu
Terapie a mediace v rodinách dobře spolupracujeme
s OSPOD Kyjov, Veselí nad Moravou a Hodonín, kteří
zajišťují výkon SPOD pro děti v našich rodinách.
PROGRAMY PREVENCE
K nabídce služeb Agentury pro občany při Kroku
Kyjov, z.ú. neodmyslitelně patří také Preventivní
program rizikového chování Klipper.
Klipper se zaměřuje na třídní kolektivy ve školním
prostředí, bez rozdělování na méně či více rizikové
skupiny a zohledňuje především její věkové složení.
Prevence ve škole ve štítech
Posláním programu je realizace komplexních a dlouhodobých programů školské všeobecné
primární prevence a poradenství v oblasti rizikového chování – jde tedy o minimalizaci rizik
spojených s rizikovým chováním. Cílem je především podněcovat žáky a studenty ke změně
zaběhnutých vzorců negativního chování a jednání, posilovat pozitivní vztahy a rozvíjet jejich
osobnost.
PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
• Mladší školní věk (6 – 12 let) - žáci I. stupně ZŠ
• Starší školní věk (12 – 15 let) - žáci II. Stupně ZŠ
• Mládež (15 – 19 let) - studenti SŠ, SOŠ, Gymnázií a SOU
SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
Sekundární cílovou skupinu tvoří:
• Pedagogové
• Rodiče
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„Když se budu soustředit na negativa, nikdy nebudu schopen pozitivního náhledu.“ Viktor

NABÍDKA PROGRAMŮ - KLIPPER
I. Stupeň ZŠ
Pro I. stupeň ZŠ je připraveno devět tematických bloků
• KAMARÁD - 1.- 3. třída > vztahy, kladné a záporné vlastnosti, trávení volného času,…
• CESTOU DO ŠKOLY BEZPEČNĚ – 1. třída > co nás může potkat nejen cestou do školy,
správné rozhodování, zodpovědnost za sebe,…
• KOŠÍK PLNÝ ROZUMU – 2. třída > zdravý životní styl, zdravé stravování, pohyb, hygiena,…
• PRAVIDLA A CO JÁ? – 3. třída > pravidla, jak a proč se jimi řídit, slušné chování,…
• LÉTAJÍCÍ KOBEREC – 3. třída > poznávání lidí kolem sebe, kulturní odlišnosti,
mezilidská tolerance
• JAK CHRÁNIT SÁM SEBE I. – 4. třída > nebezpečné situace a jak s nimi zacházet,
rozhodování,…
• ŽIVOT ONLINE – 4. třída > zásady bezpečného internetu, chování na sociálních sítích,…
• PENÍZE NEROSTOU NA STROMĚ – 5. třída > základ finanční gramotnosti
• S BATOHEM DO SVĚTA – 5. třída > co o sobě vím, sebepoznání, „vybavení“ do nového
kolektivu,…
II. Stupeň ZŠ
Pro II. stupeň ZŠ je připraveno osm bloků:
• SEZNAMOVÁK – 6. třída > kolektiv, vzájemná komunikace, klima ve třídě,…
• MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ – 6. třída > kolektiv, postoje, vzájemná tolerance,…
• JAK CHRÁNIT SÁM SEBE II. – 7. třída > co je odvaha a co nebezpečné chování,
rozhodování, krizové situace,…
• MLUV SE MNOU, MLUVME SPOLU – 7. třída > komunikační dovednosti, oceňování,
postoje k autoritám,..
• GAMBLING – 8. třída > informovanost, prevence patologického hráčství,…
• ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) – 8. třída > podpora správného rozhodování,
informovanost, sebeúcta, ano/ne postoje,…
• (NE)BEZPEČNÁ LÁSKA – 9. třída > sebepoznání, pohlavní choroby (jak se chránit),
tabu,…
• NA CESTĚ – 9. třída- výbava dovedností jedince pro vstup do nového kolektivu
Rok 2020 byl specifický ve všech směrech a epidemiologická situace se odrazila také
na poskytování preventivních programů. Různá ochranná opatření a následné uzavření
škol, ovlivnilo počet realizovaných preventivních programů a tým pracovníků prevence se
v průběhu roku mohl setkat s žáky pouze v 55 třídách. I přes nízký počet tříd hodnotíme
realizaci preventivních programů za úspěšnou – ve chvíli, kdy situace umožňovala přímou
práci s dětmi, náš školy oslovovaly a o preventivní programy měly zájem, pracovníci
pracovali s nasazením a snahou dodržet všechna hygienická nařízení.
Nadále jsme pracovali v rámci rizikového
chování
s
tématy
osobnostního
a sociálního rozvoje, jako jsou postoje,
hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání,
komunikace, rozhodování a další.
Tato témata se prolínají jednotlivými
tematickými bloky, rozdělenými pro práci
na I. a II. stupni ZŠ. Pro odborná učiliště
a střední školy nabízíme možnost programu
na míru nebo si mohou pedagogové vybrat
vhodný program z nabídky pro druhý
stupeň ZŠ. Při práci s třídními kolektivy
jsou používány například metody práce
zážitkové pedagogiky či dramatické
výchovy.
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„Můj vysněný život je úplně jiný, než by byl kdybych teď odešel z komunity.“ Tomáš

V roce 2020 úspěšně pokračovala dlouhodobá spolupráce se školami v Kyjově, v obcích ORP
Kyjov, Hodonín a Uherské Hradiště. Program prevence realizujeme po dohodě i ve školách
z jiných regionů s ohledem na kapacitu.
JINÉ PROJEKTY A AKTIVITY AGENTURY PRO OBČANY
Terapie a mediace pro rodiny
Nad rámec dotačních titulů pro sociální služby realizujeme projekt Terapie a mediace pro
rodiny, díky kterému jsou terapeutické služby pro rodiny, mediace a skupiny osobnostního
růstu dostupné pro naše klienty.
Projekt Terapie a mediace pro rodiny, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010
183 byl zahájen 1. 4. 2019 a trvá do 31. 3. 2022. Hlavním cílem projektu je poskytnout
komplexní systematickou pomoc rodině a posílit její zdravé fungování a vytvoření stabilní
odborné pomoci pro cílovou skupinu, která bude doplňovat nebo navazovat na poskytované
sociální služby
Projekt je určen:
• osobám ohroženým vícenásobnými riziky
• rodičům samoživitelům
Aktivity projektu jsou:
• metodika terapeutické a mediační práce
• mediace
• terapie
• skupinové terapie
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu prostřednictvím Operačního programu
zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Více o projektu na www.oskrok.cz.
Ze sponzorského daru byl pořízen nový šicí stroj, pomůcky k šití a drobná galanterie.
Získali jsme dar od společnosti
Bluewater FPSO Haewene Brin
na dovybavení šicí dílny, kterou
využívají
především
klienti
Terapeutické
komunity
Krok
a získávají v ní nové dovednosti,
pracovní návyky, trénují zručnost
a trpělivost. Šicí dílna je také plně
využívána v období Covid-19.
Do šití roušek (např. pro nemocnici
Kyjov, klienty služby SAS,..) se
zapojili nejen klienti Terapeutické
komunity, ale také pracovníci
sociální služby SAS.
V roce 2020 jsme se hned v jarních
měsících zapojili do pomoci
v rámci koronavirové pandemie
šitím a praním roušek pro Město
Kyjov. Následně jsme během roku
šili roušky pro Nemocnici Kyjov
a její oddělení.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Nadále jsme propagovali myšlenku dobrovolnictví jako smysluplného trávení volného času,
komunikovali jsme s širokou veřejností pomocí aktualizovaných propagačních materiálů.
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme omezili dobrovolnické akce, které byly určeny pro
širokou veřejnost.
V květnu 2020 se uskutečnilo vyhlášení Dobrovolníka roku 2019.
V září se uskutečnil 2. ročník akce „Přines, odnes“. Ta má za úkol prodloužit životnost
„nepotřebným“ věcem, tedy takovým, které by jedni vyhodili, protože je už nepotřebují, ale
druzí je můžou ještě nějak využít a najít jim upotřebení.
V létě se dobrovolníci zúčastnili dvou víkendových akcí na ostrovech Novomlýnských nádrží,
kde se ve spolupráci s Terapeutickou komunitou Krok věnovali vykosení a úklidu tamních
ostrovů.
Probíhalo doučování dětí ze sociálně slabých rodin
Ke konci roku máme registrovaných 105 dobrovolníků, mezi kterými se nachází i studenti
kyjovských středních škol. Z důvodu epidemiologické situace byla pozastavena pravidelná
dobrovolnická činnost v přijímajících organizacích.
Finanční prostředky získané v rámci dotačního řízení jsme využili v souladu se záměry dotace.
Miroslav Vymazal, koordinátor Dobrovolnického centra
Krok Kyjov, z. ú.
třída Komenského 2124/88
697 01 Kyjov
oskrok@oskrok.cz dobrovolnickecentrum@oskrok.cz
tel.: 518 616 801
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„Snažím se nejednat zbrkle a dát si odstup.“ Martin
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt Krok-Age Friendy Organizace
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009634
Výše podpory: 1 876 737,50 Kč
Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 28. 2. 2021
Cílová skupina: Organizace Krok Kyjov, z. ú. a její zaměstnanci
Cílem projektu je vytvoření a zavádění strategie age managementu, která zohledňuje
potřeby pracovníků dle různého věku od vstupu do organizace až po důchod. Aktivity
projektu jsou zaměřeny na udržení a posílení pracovní schopnosti zaměstnanců organizace.
V rámci projektu probíhaly tyto aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

Vyškolení vedoucích pracovníků v problematice age managementu – aplikace poznatků
do chodu organizace.
Rozvoj personálních strategií s ohledem na individuální potřeby jednotlivých generací.
Měření pracovní schopnosti pracovníků.
Podpora zdraví a funkční kapacity pracovníků.
Posilování kompetencí pro zvládání zvyšujících se nároků na vykonávanou práci.
Příprava pracovníků na klíčové pozice.
Podpora sdílených hodnot, postojů a nastavení motivace dle jednotlivých věkových
skupin.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.oskrok.cz/tk/projekty/krokage-friendly-organizace/.
Projekt Krok-Age friendy organizace je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím
OPZ.
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„Radost z přenášení radosti na druhé.“ Petr

Projekt: Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú.
včetně krizového lůžka
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011565
Výše podpory: 4. 494. 451 Kč
Doba realizace projektu: 22. 2. 2019 – 30.9.2021
Cílem projektu je vytvoření stabilního zázemí pro poskytování služeb následné péče včetně
krizového lůžka přestavbou vlastních prostor Kroku Kyjov, z.ú. To přinese klientům větší
dostupnost služby a klientům i pracovníkům vytvoří zázemí pro poskytování kvalitní sociální
služby. Krizové lůžko bude sloužit pro abstinující závislé v sociální, rodinné či jiné krizové
situaci, jehož úkolem je zastavení prohlubující se krize, stabilizace a zmírnění dopadů nastalé
situace na další život klienta.
Více informací naleznete na webových stránkách http://www.oskrok.cz/tk/projekty/
vytvoreni-prostor-pro-sluzbu-nasledne-pece-kroku-kyjov-z-u-vcetne-krizoveho-luzka/
V lednu 2020 byla úspěšně ukončena realizace projektů:
Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů
REVISION – Opatření ke zmírnění dopadů invazních živočichů na Západním Slovensku
a Jižní Moravě
Oba projekty získaly finanční příspěvek v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ a byly zároveň
podpořeny ze státního rozpočtu ČR.
Více informací naleznete na webových stránkách http://www.oskrok.cz/tk/projekty/zivebrehy/.
Více informací naleznete na webových stránkách http://www.oskrok.cz/tk/projekty/
revision/.
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„Potřebuji si vyslechnout druhé.“ Šárka
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE KROK ZA ROK 2020

Dle
vyhlášky č.
504/2002
Sb.

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:
Krok Kyjov, z.ú.
Sídlo účetní jednotky:

ke dni 31.12.2020

třída Komenského 2124/88

(v celých tisících Kč)

Kyjov
69701
Předmět činnosti účetní jednotky:

IČ
68684312

Resocializační ochrana a pomoc
Poskytování sociálních služeb

Číslo
řádku

AKTIVA
A.
I.

II.

Dlouhodobý majetek celkem

1

4276

5850

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

0
0

0
0

3. Ocenitelná práva

5

0

0

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

0

0

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

0

0

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

0

0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

0

10

8024

0
9940

1. Pozemky

11

134

134

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

0

0

3. Stavby

13

3965

3 965

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

3364

3 320

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

0

0

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

66

66

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

261

253

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

0

0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

234

2 202

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III.

IV.

B.
I.

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období dni účetního období

20

0

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

0

0
0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

0

0

2. Podíly - podstatný vliv

23

0

0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

0

0

4. Zápůjčky organizačním složkám

25

0

0

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

0

0

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

0

28

-3748

0
-4090

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

0

0

2. Oprávky k softwaru

30

0

0

3. Oprávky k ocenitelným právům

31

0

0

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

0

0

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

0

0

6. Oprávky ke stavbám

34

-1129

-1 208

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

35

-2292

-2 563

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

0

0

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

-66

-66

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

-261

-253

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

0

Krátkodobý majetek celkem

40

4033

0
1523

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Zásoby celkem

41

4

7

1. Materiál na skladě

42

4

7

2. Materiál na cestě

43

0

0

3. Nedokončená výroba

44

0

0

4. Polotovary vlastní výroby

45

0

0

5. Výrobky

46

0

0
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„Pitím a kouřením se oslabuje všechno.“ Nikča

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

0

0

7. Zboží na skladě a v prodejnách

48

0

0

8. Zboží na cestě

49

0

0

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

50

0

51

3037

0
961

1. Odběratelé

52

16

29

2. Směnky k inkasu

53

0

0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

0

0

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

10

29

5. Ostatní pohledávky

56

0

0

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

7

5

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

58

0

0

8. Daň z příjmů

59

0

0

9. Ostatní přímé daně

60

0

0

10. Daň z přidané hodnoty

61

0

0

11. Ostatní daně a poplatky

62

0

0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

63

2569

514

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celk

64

0

28

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

65

0

0

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

66

0

0

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

0

0

17. Jiné pohledávky

68

435

356

18. Dohadné účty aktivní

69

0

0

19. Opravná položka k pohledávkám

70

0

Pohledávky celkem

II.

III.

71

359

0
457

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

74

16

2. Ceniny

73

0

0

3. Peněžní prostředky na účtech

74

285

441

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

75

0

0

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

76

0

0

6. Ostatní cenné papíry

77

0

0

78

0

79

633

0
98

Krátkodobý finanční majetek celkem

7. Peníze na cestě
IV.

Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období

80

19

98

2. Příjmy příštích období

81

614

AKTIVA CELKEM

82

8309

0
7373

Číslo
řádku

PASIVA
A.
I.

II.

B.
I.

Vlastní zdroje celkem

1

5320

Jmění celkem

2

4571

4408

1. Vlastní jmění

3

4571

4 408

2. Fondy

4

0

0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

5

0

0

6

749

892
143

Výsledek hospodaření celkem

III.

5300

1. Účet výsledku hospodaření

7

x

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

268

0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

481

749

Cizí zdroje celkem

10

2989

2073

Rezervy celkem

11

0

0

12

0

0

1. Rezervy
II.

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období dni účetního období

13

0

0

1. Dlouhodobé úvěry

14

0

0

2. Vydané dluhopisy

15

0

0

3. Závazky z pronájmu

16

0

0

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

17

0

0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

18

0

0

6. Dohadné účty pasivní

19

0

0

7. Ostatní dlouhodobé závazky

20

0

0

Krátkodobé závazky celkem

21

2937

1937

Dlouhodobé závazky celkem
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„Výčitky můžu proměnit na uvědomování si chyby.“ Petr V.

1. Dodavatelé

22

13

1

2. Směnky k úhradě

23

0

0

3. Přijaté zálohy

24

235

235

4. Ostatní závazky

25

0

0

5. Zaměstnanci

26

143

0

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

27

0

14

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

54

0

8. Daň z příjmů

29

21

0

9. Ostatní přímé daně

30

0

0

10. Daň z přidané hodnoty

31

0

0

11. Ostatní daně a poplatky

32

0

0

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

33

0

0

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

34

0

0

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

35

0

0

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

36

0

0

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

37

0

0

17. Jiné závazky

38

0

0

18. Krátkodobé úvěry

39

2471

1 687

19. Eskontní úvěry

40

0

0

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

41

0

0

21. Vlastní dluhopisy

42

0

0

22. Dohadné účty pasivní

43

0

0

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

44

0

0
136

Jiná pasiva celkem

45

52

1. Výdaje příštích období

46

5

9

2. Výnosy příštích období

47

47

127

48

8309

7373

IV.

PASIVA CELKEM

Sestaveno dne:

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

18.05.2021

Mgr. Hana Čamlíková

Mgr. Radomíra Otrubová

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Dle vyhlášky
č. 504/2002
Sb.

Název a právní forma účetní jednotky:
Krok Kyjov, z.ú.

ke dni 31.12.2020

Sídlo účetní jednotky:

(v celých tisících Kč)

třída Komenského 2124/88
Kyjov
69701

IČ
68684312

Předmět činnosti účetní jednotky:
Resocializační pomoc a ochrana
Poskytování sociálních služeb
Číslo
řádku

Celkem

1

x

x

x

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

3536

94

3630

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

1739

92

1 831

2. Prodané zboží

4

0

0

0

3. Opravy a udržování

5

326

2

328

4. Náklady na cestovné

6

8

0

8

5. Náklady na reprezentaci

7

16

0

16
1 447

I.

6. Ostatní služby

8

1447

0

9

0

0

0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

0

0

0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

0

0

0

9. Aktivace dlouhodobého majetku

12

0

0

0

13

10279

232

10511

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

II.

Osobní náklady

III.

10. Mzdové náklady
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14

8069

193

8 262

11. Zákonné sociální pojištění

15

2129

38

2 167

12. Ostatní sociální pojištění

16

0

0

0

13. Zákonné sociální náklady

17

81

1

82

14. Ostatní sociální náklady

18

0

0

0

Daně a poplatky

19

29

0

29

15. Daně a poplatky

20

29

0

29

Ostatní náklady

21

156

0

156

22

1

0

1

30

V.

Hospodářská
činnost

Náklady

A.

IV.

Skutečnost k rozvahovému dni
Hlavní činnost

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

9. Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady

III.

10. Mzdové náklady

12

0

0

0

13

10279

232

10511

14

8069

193

8 262

„Má agrese je menší,15čím větší je 2129
moje sebeúcta.“
38 Petr Č2 167

11. Zákonné sociální pojištění
12. Ostatní sociální pojištění

16

0

0

0

13. Zákonné sociální náklady

17

81

1

82

14. Ostatní sociální náklady

18

0

0

0

Daně a poplatky

19

29

0

29

15. Daně a poplatky

20

29

0

29

Ostatní náklady

21

156

0

156

IV.
V.

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1

0

1

17. Odpis nedobytné pohledávky

23

0

0

0

18. Nákladové úroky

24

47

0

47

19. Kursové ztráty

25

11

0

11

20. Dary

26

5

0

5

21. Manka a škody

27

0

0

0

22. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

VI.

28

92

0

92

29

379

16

395
395

23. Odpisy dlouhodobého majetku

30

379

16

24. Prodaný dlouhodobý majetek

31

0

0

0

25. Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

0

26. Prodaný materiál

33

0

0

0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

0

0

0

35

11

0

11

Poskytnuté příspěvky

VII.

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními slož

36

11

0

11

Daň z příjmů

37

0

0

0

29. Daň z příjmů

38

0

0

0

Náklady celkem

39

14390

342

14732

Výnosy

40

x

x

x

Provozní dotace

41

10665

0

10665

1. Provozní dotace

42

10665

0

10 665

Přijaté příspěvky

43

224

0

224

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

0

0

0

3. Přijaté příspěvky (dary)

45

224

0

224

4. Přijaté členské příspěvky

46

0

0

0

47

3283

385

3 668

VIII.

B.
I.
II.

Tržby za vlastní výkony a zboží

III.

Stránka
Stránka 4/5
5/5

Ostatní výnosy

IV.

48

445

0

445

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

0

0

0

6. Platby za odepsané pohledávky

50

0

0

0

7. Výnosové úroky

51

0

0

0

8. Kurzové zisky

52

0

0

0

9. Zúčtování fondů

53

0

0

0

54

445

0

445

55

0

0

0

56

0

0

0
0

10. Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

V.

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

0

0

13. Tržby z prodeje materiálu

58

0

0

0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

0

0

0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

0

0

0

Výnosy celkem

61

16336

385

16721

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

259

-4

255

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

259

-4

255

Sestaveno dne:

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

26.05.2020

Mgr. Hana Čamlíková

Mgr. Radomíra Otrubová
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PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat všem, kteří finančně i materiálně podpořili naši činnost, věnovali nám
svůj drahocenný čas a svůj talent. Bez vaší podpory by realizace našeho poslání nebyla
možná. Těšíme se na spolupráci i v nadcházejícím období.
Dotace:
Evropský fond regionálního rozvoje
Evropský sociální fond
Jihomoravský kraj
Město Kyjov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra České republiky
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Státní rozpočet ČR
Firemní dárci:
Bluewater FPSO Haewene Brin
Dadka Vracov
Korálky.cz s.r.o.
LEF spol. s. r. o.
MIRJA Želetice
MG Centrum s. r. o.
Pekařství Nikl Vracov
Řeznictví u Kusáků
Zahradnictví Žádovice – Ing. Křivonoska
Individuální dárci:
Andrle Petr
Bajerová Alena
Bařinová Romana
Beňo Jozef
Bimková Anna
Brázdilová Marie
Čamlík Milan
Čamlík Gašpar
Čamlíková Hana
Čamlíková Tereza
Černá Vladislava
Dostál Jan
Dvořáková Pavla
Hlaváč Radek
Holoubková Alena
Holubová Eva
Hula Martin
Hulová Ludmila
Janoška Zbyněk
Jemelková Hana
Jiruše Vladimír
Jiruše Zdeněk
Jurčík Aleš
Kalábková Magdalena
Karašínská Dominika
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Kavanová Alena
Kučera Tomáš
Kuka Stanislav
Montágová Jana
Netíková Květoslava
Pantlík Štěpán
Paukovi Juraj a Andrea
Pavelková Zuzana
Piatkiewiczovi Magda a Pavel
Potěšil Josef
Průšová Marie
Rambousková Radka
Růžička Jaroslav
Stehlík Lukáš
Swiecicki Irena
Šindlářová Věra
Šmýd Ladislav
Šmýdová Zdena
Špičáková Marie
Štroblík Robin
Tureček Vlastimil
Ubránková Gabriela
Velebovi Petra a Vladimír
Veleba Václav
Ventura Karel
Žďárská Jana

„Upínám se na výkon, abych získala dobré pocity.“ Katarína

Spolupracující organizace:
Age management, z.s.
Kyjovské Slovácko v pohybu
Městské a obecní úřady Kyjov, Veselí nad Moravou, Bzenec, Vracov, Svatobořice – Mistřín
a další, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín (detašované pracoviště v Kyjově)
Úřad práce Kyjov a Hodonín
Střední odborná škola zdravotnická a sociální v Kyjově
Triada – poradenské centrum, o.s.
SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.
Policie ČR
Městská policie Kyjov
Centrum sociálních služeb Kyjov
Diecézní charita Hodonín
Občanská poradna Brno a Uherské Hradiště
Probační a mediační služba ČR
Detoxifikační oddělení – PN Brno, PN Kroměříž, PN Šternberk; PL Jemnice
K-centrum Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Břeclav, Vsetín
Sekce terapeutických komunit v ČR
Sociální odbor města Kyjov a Veselí nad Moravou
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Tiskárna ŠIKI Kyjov
Velké ocenění patří všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci našich programů, projektů
a aktivit v průběhu celého roku 2020:
Supervizoři:
PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
Mgr. Michal Horák
A další:
Bařina Lubomír
Beňo Šimon
Mgr. Čamlík Gašpar
Gottlieb Martin
Hlaváč Radek
Jordánová Marie
Kratochvíla Michal
Mgr. Ing. Kvapilík Tomáš
Kuková Katarína
Lukeš Erik
Ing. Mlejnek Vladimír
Mudroch Filip
Neradilová Naděžda
JUDr. Plintovičová Alena
Ing. Štít Peter
Tučková Barbora
Tapy – ovčácký pes
Děkujeme všem lékařům za péči o naše klienty, konkrétně MUDr. Zdeňce Čejglové,
MUDr. Aloisi Šafránkovi, prim. MUDr. Josefovi Blažkovi - infekční oddělení a všem ostatním,
kteří pečovali o naše klienty.
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LITERÁRNÍ TVORBA
Vymysli básničku – Honza, 3. fáze
Byla jednou malá myš,
stavěla si v trávě skrýš.
Pletla z trávy kuličky,
pro své malé dětičky.
Nosila si do ní zrní,
to je čím je krmí.
Mají naráz třeba pět,
snědly by snad celý svět.
Myška je však pilné zvíře
a stará se o ně v dobré víře.
Budou velké jako ona,
zatím by snad snědly slona.
Myšky malé rostou rychle,
maminka se tváří zpychle.
Má být jistě za co šťastná,
vychovala děcka krásná.
Myšky lítaj po světě,
všude kolem je najdete.
Rozkoušou Vám skoro vše,
třeba dětem jejich šle.

Jak podle mě vypadá hrdina, Štěpán, 1.fáze

Pod pojmem hrdina se mi v hlavě honí hodně věcí. Hrdina z filmu, hrdina, který někoho
zachránil, hrdina jako osoba, která má furt tendence někoho bránit a nebo taky může být
hrdina, který zachránil sám sebe. To může být člověk, který si prožil spoustu špatných věcí
a začne na sobě makat, aby se změnil a špatné věci se už neděly. Když dokáže provézt
změnu, myslím si, že takový člověk má tendenci to světu vracet, aby měl ze sebe dobré
pocity. Za sebe bych mohl řícit, že jsem hrdina, až se dám dohromady. Dám dohromady svoji
rodinu, dám dohromady sebe, ze smutných rodičů udělám šťastné rodiče, ze zklamaných
sourozenců vytvořím opět nové vztahy. Tím bych byl hrdina pro svůj život. Myslím si, že
slovo hrdina není ocenění, které by člověk měl dostávat od druhých, ale měl by cítit uvnitř,
že udělal něco správně a ocenit se sám.

Vymysli básničku: Komunita – Šárka, 2. fáze

V komunitě, v komunitě
život žijem velmi hbitě.
V šest hodin hned po budíčku
jdeme dát si rozcvičku,
Pak kýble a košťata do ruky vezmeme
a na rajóny se vrhneme.
Šípek volá “můžete ke stolu”
sem tam tím přeruší i nějakou neshodu.
Pomazánka – to je naše klasika,
na chlebu vždy vyniká.
Na Skalku či ohradník dojedeme v tranzitu,
kdykoliv si svoláme skupinu a vypovíme se ze svých pocitů.
Lopaty a hrábě máme rádi,
jsou to naši každodenní kamarádi.
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„Odchodem bych přišla o možnost zjistit, že to zvládnu a mít z toho radost.“ Šárka

Po práci se těšíme,
až kávu a komunitní perník zbaštíme.
U zdrcadel si řekneme, jak koho vidíme,
V osobním volnu plníme si zodpovědnosti,
na večeři najíme se dosytosti.
Konec dne to je večerní skupina,
pak po nabitém dni dobře se nám usíná.

K čemu mi je čestnost a upřímost, Zdeněk, 2. fáze

Čestnost a upřímnost je pro mě jistota toho, že dělám věci správně. Pomáhá mi lépe se
soustředit na to, co je teď, a posiluje mého abstinenta dobrými pocity. Když jsem čestný
a upřímný, ráno se mi lépe vstává, protože si nemusím tolik věcí vyčítat, můžu myslet na to,
jak strávím další den. Pokaždé, když mám myšlenky na to, že budu nečestný, je pro mě
snazší si svolat skupinu a vypovědět si to, než abych v sobě připouštěl nějakou debatu mého
abstinenta se závislým. Načerpané dobré pocity mi zlepšují mé prožívání, také mám v hlavě
prostor na to, abych si všímal okolí a mohl tak být užitečný skupině svými pohledy. Další
věc, které jsem si na sobě všimnul, je, že není důvod proč být v napětí z toho, jestli na mě
někdo něco neví, protože já mám čisté svědomí a můžu tak být klidný. Dobré pocity mi také
pomáhají v tom, že večer dobře a spokojeně usínám.
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KONTAKTY
Krok Kyjov, z.ú.
Terapeutická komunita Krok
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 616 801
Mobil: 732 137 357
E-mail: oskrok@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz
Program následné péče Krok
Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov
Mobil: 739 257 755
E-mail: pnp@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz

Dobrovolnické centrum Krok
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 616 801
Mobil: 607 028 599
Email: dobrovolnickecentrum@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz

Agentura pro občany:
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Programy dlouhodobé primární prevence
Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 324 557
Mobil: 739 084 422
E-mail: agentura@oskrok.cz
Web: www.oskrok.cz

Fotografie v této výroční zprávě byly použity v souladu s ochranou osobních údajů.
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Podporujeme osobní růst ke změně kvality života.

