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ÚVODNÍ SLOVO
V lednu 2015 jsme obnovili činnost sociální služby - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Tato služba se
poskytuje v ulici Soukenická 16, Broumov s názvem Komunitní centrum. Máme mezi sebou nové pracovnice, které se
postupně seznamovaly s chodem zařízení, principy a cíly poskytované služby.
Dvě pracovnice se zároveň začaly vzdělávat, aby splnily kvalifikaci. Kurz úspěšně zvládly. Všechny pracovnice budou plně
kvalifikované pro svoji práci. Posláním sociálně aktivizační služby je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi
prostřednictvím profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. I nadále v naší v organizaci „Začít-spolu“ o. s. probíhalo
školení pod vedení lektorky paní Mgr. H. Kožíškové. Učíme se dívat na naši práci z jiného pohledu a hlavně chceme
poskytovat sociální službu efektivně a znát i naše hranice.
Naše služba není zaměřena jen na řešení problému jednoho jedince, ale pracuje s celou rodinou. Řešíme tak problém
komplexně. V našem zařízení nabízíme přípravu do školy a na budoucí povolání. Tato aktivita je hojně využívaná a děti
navštěvují zařízení pravidelně každý den. Ambulantní služba nezahrnuje pouze poradenství, terénní práci a přípravu do
školy, ale máme denně otevřen klub Komunitního centra, kam dochází děti a mládež našich klientů a probíhají zde
nejrůznější aktivizační činnosti.
Přijměte laskavě naše upřímné poděkování za spolupráci a finanční podporu. Díky Vám, jsme mohli opět zdokonalit a
zkvalitnit naše služby.

"Uprostřed každého problému se nachází příležitost."
(Albert Einstein)

Božena Danihelová
statutární zástupce
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HISTORIE
1997 - ZŘÍZEN PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK
1998 - ZALOŽENO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „ZAČÍT SPOLU“
1999 - DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
2000 - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
2001 - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
2002 - KOMUNITNÍ CENTRUM
2003 - ZALOŽENÍ KOUNITNÍHO CENTRA, ZÍSKÁNÍ A ÚPRAVA PROSTORU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
2004 - PROJEKT OBČANSKÉHO PORADENSTVÍ A NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
2005 - KOMUNITNÍ CENTRUM, OBČANSKÉ PORADENSTVÍ, O POHÁR 17. LISTOPADU
2006 - OBČANSKÁ PORADNA
2007 - NZDM REGISTRACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
2008 - PROJEKT NZDM A PROJEKT AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
2009 - POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTECH NZDM, PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK, O POHÁR 17. LISTOPADU, RIGOL
2010 - POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTECH NZDM, PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK, O POHÁR 17. LISTOPADU, PROJEKT METODIKA PRÁCE
S RODIČI DĚTÍ ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ, PROJEKT NOVÉ METODY A FORMY VÝUKY
PODPORUJÍCÍ ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ (jsme partnery tohoto projektu)
2011 - POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTECH 2010, REGISTRACE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SAS
2012 - KOMUNITNÍ CENTRUM-SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINU S DĚTMI, NOVÉ FORMY VÝUKY
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MASARYKOVA ZŠ, METODIKA PRÁCE S RODIČI DĚTÍ, KOMUNITNÍ CENTRUM – NZDM, O POHÁR 17. LISTOPADU
2013 - KOMUNITNÍ CENTRUM-SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINU S DĚTMI, KOMUNITNÍ CENTRUM – NZDM,
O POHÁR 17. LISTOPADU, KONFERENCE
2014 - KOMUNITNÍ CENTRUM NZDM, PŘIPOMÍNÁME SI MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ, DIVADLENÍ, PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
ROMSKÝCH DĚTÍ V BROUMOVĚ, KOMUNITNÍ CENTRUM-SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINU S DĚTMI, O
POHÁR 17. LISTOPADU, ZAŘAZENY DO ROZVOJE DOSTUPNOSATI A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V KRALOVEHRADECKÉM KRAJI IV.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
Naším posláním je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi.

V rámci SAS poskytujeme
o Základní sociální poradenství
o Sociálně terapeutické činnosti
o Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
o Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
o Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba ambulantní
Po - Pá od 13:00 do 17:00 hod

Provozní doba terénní
Po – Čt od 9:00 do 17:00 hod dle předchozí
domluvy
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Statistika za rok 2015

Muži 95

4-6 let
35

ženy 75

160
7-14 49

děti
do 3 let
20

Cílem služby je „rodina“, která je schopná dostatečně pokrýt své potřeby a řešit případné problémy již pouze
vlastními zdroji. Naše služba má v zásadě preventivní charakter. Snažíme se o spolupráci všech relevantních
subjektů participujících na práci s ohroženými rodinami s důrazem na co možná nejoptimálnější podporu rodiny,
včasnou identifikaci možného ohrožení, rychlé a funkční vzájemné vyrozumění zapojených pomáhajících subjektů a
kompetentního vyhodnocení situace.
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Ukázka naší práce

Klientka našeho Občanského sdružení dětí a mládeže v Broumově požádala pracovnici v sociálních službách o pomoc
při přidělení vhodného bytu Městem Broumov, kde měla již více jak jeden rok žádost o byt. V minulé době již byla paní
XY nájemnicí bytu Města Broumova a nikdy nebyl shledán žádný problém v užívání bytu, s jeho úhradou, úklidem nebo
udržováním naprostého pořádku v domě i před domem. Vůči Městu Broumov nemá paní X. Y. v současné době žádné
pohledávky a neměla ani v minulosti. Naše klientka průběžně urgovala svoji žádost o byt na odboru Správy majetku
města, plnila a dodržovala sjednané termíny určené úřednicemi, ale přesto se jí nedostávalo kladné odpovědi.
Žadatelka o byt byla neustále v pořadníku odsunována a nebral se ohled ani na rodinnou situaci, kdy v bytě s uživatelkou
bydlí ještě dospělá dcera a roční vnuk.
Paní X.Y. navštívila naše OS, a to v situaci, kdy se stala bezradnou a psychicky vyčerpanou z neustálého odmítání
úřednicí odboru Správy majetku města a začala mít pocit beznaděje a bezradnosti. Při našem prvním setkání nám
přiblížila stav současně užívaného bytu, a proč byt již nadále nemůže užívat.
Pracovnice v sociální péči usoudila, že pomoc klientce je nevyhnutelná a ona se musí co nejdříve přestěhovat do bytu
zdravotně nezávadného a do bytu, který nebude ohrožovat ve vývoji ročního chlapce. Bylo tedy nutné navštívit společně
odbor Správy majetku města a získat bližší informace od úředníků, abychom mohli XY. pomoci.
Pracovnice v sociálních službách a její podpora pomohla vyřešit naší klientce životní situaci.
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Spokojená paní X.Y. se nastěhovala do nového bytu, ve kterém spokojeně bydlí se svojí dcerou a malým vnukem.
Vedle toho se naučila, jak postupovat adekvátní cestou k dosažení cíle, jak jednat s úředníky ke spokojenosti obou stran,
jak reagovat v daných situacích a jaké tiskopisy jsou nutné vyplnit k vyhovění její žádosti.
Klientka byla velmi spokojená s výsledkem naší společné práce a i my jsme byli rádi, že naše pomoc byla úspěšná. Rádi
se s klientkou opět setkáme a přátelsky pohovoříme v jejím novém bytě.
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V Komunitním centru proběhly nejrůznější aktivity
o Nastavila se spolupráce s novými asistenty prevence kriminality. Dochází k nám pravidelně jednou za týden.
S koordinátorkou inkluzívních nástrojů proběhla schůzka v Komunitním centru. Na této schůzce jsme se
navzájem informovali o našich pravidlech spolupráce. Vymezili jsme okruhy, oblasti součinnosti.
o Prázdniny byly také ve znamení příprav účasti na Jiráskových slavnostech v Hronově, kde jsme prezentovali
naši činnost. Tuto aktivitu podpořily celé rodiny všech klientů, kteří zde vystupovali. Dokonce se nám
podařilo přesvědčit i samotné „dospěláky“, aby své hudební umění prezentovali na těchto slavnostech.
Přípravy byly velice náročné, ale potlesk zaplněného areálu a osobní poděkování diváků bylo odměnou za
vykovanou práci. Byli jsme rádi za tuto možnost, protože se podařilo ukázat široké veřejnosti, že i naši klienti
UMÍ.
o Bohužel, krásné a slunné prázdniny nám neproběhly jen ve víru úsměvu, tance a zpěvu, ale někteří museli
docházet denně a napravovat, co zanedbali celý školní rok. Na konci srpna jsme šli s klienty ke zkouškám,
které byly úspěšně absolvovány dokonce i s pochvalou.
o V září jsme opět plánovali další vzdělávání pro tento školní rok. Společně s rodiči jsme navštívili jednotlivé
třídní učitelky. Na schůzce jsme si stanovili cíle, domluvili jsme si pravidelné schůzky, vyměnili si kontakty a
nastavili pravidla naší roční spolupráce.
o Pracovnice OSPODu nám podala informace o našem klientovi. Domluvili jsme si společnou schůzku
v Komunitním centru, nastavili a řekli si jednotlivá pravidla, svoje představy a možnosti. Setkání bylo velmi
dlouhé, ale užitečné. Hned na první schůzce jsme si řekli, že si budeme předávat plány a konkrétní cíle.
Jednotlivé výstupy si budeme sdělovat na pravidelných schůzkách. Zároveň jsme si na případové konferenci,
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kde byli oba rodiče, sociální pracovnice OSPOD, sociální pracovnice Komunitního centra a pracovních
v sociálních službách stanovili jsme pravidla a plán práce pro klienta. Případová konference proběhla 30. 09.
2015 a všichni osloveni se zúčastnili a shodli se na stanovených cílech.

Spolupráce s ostatními subjekty
o I nadále spolupracujeme v Lokálním partnerství, kde si předáváme své zkušenosti a řešíme společně
nejrůznější podněty.
o Sdružení spolupracuje se sociálními pracovnicemi OSPOD.
o Již druhým rokem máme dobrou spolupráci s Občanským sdružením STROMODĚNÍ.
o Navázali jsme spolupráci s Občanským poradenským střediskem, o.p.s. Náchod
o Několikrát jsme se sešli s vedoucím broumovského střediska Junáků a navázali spolupráci.
o Jsme členové pracovní skupiny Prakk.
o Jsme členové MAS Broumovsko, z.s.
Nastavení spolupráce mezi jednotlivými spolupracujícími subjekty je jedna z nejdůležitějších stránek naší práci. Klient by
měl mít jasnou představu, co mu můžeme nabídnout, ale i vědět, že existuje spolupráce mezi ostatními subjekty, kteří si
předávají nezbytně nutné informace a jednají v zájmu klienta ku prospěchu vyřešení kauzy, se kterou se na pracovníky
obrátil.
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Aktivity, které se realizovaly mimo Komunitní centrum:
o 12. 06. 2015 Roztančená zahrada - Již po šesté jsme se zúčastnili Roztančené zahrady, kde každoročně vzniká
nádherné odpoledne.

o Účastnili jsme se celorepublikového mezinárodního festivalu Jiráskův Hronov. Festival pořádá NIPOS-ARTAMA a
Město Hronov ve spolupráci s KIS Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR. Koná
se každoročně první týden v srpnu.

o Návštěva s přednáškou Hasiči Broumov.
o Návštěva Klášterní zahrady Broumov.
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Vzdělávání zaměstnanců
Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV, umožňuje Královéhradeckému kraji
nabídnout poskytovatelům sociálních služeb bezplatnou podporu odborného konzultanta v oblastech pro rozvoj kvality
služeb. V rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV jsme byli zařazeni
do aktivity dlouhodobých konzultací. Byla nám přidělena konzultantka Mgr. Helena Kožíšková.
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Pracovníci zajištující provoz organizace

Ředitelka organizace: Mgr. Lenka Kurová
Statutární zástupce: Božena Danihelová
Sociální pracovnice: Mgr. Božena Trejtnarová

Pracovnice v sociálních službách:
Lenka Mižigarová
Ivana Šmídová
Monika Kubíková
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NZDM
Poslání
Účelem této organizace je navázat a udržet kontakt klienta a nabídnout mladým lidem místo, kde se budou cítit
bezpečně, kde budou mít prostor na různou zábavu a aktivity, kam si mohou přijít pro odbornou pomoc při řešení
svých problémů a podporu při využívání veřejných služeb (služby jsou poskytovány anonymně každému dítěti a
mladistvému, který přijde z ulice). Nabízíme také pomoc při zlepšování prospěchu v rámci výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti. Dále usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mláděte.

Cíl
Našim cílem je předejít a zamezit sociálnímu vyloučení. Naše klienty se snažíme vést k orientaci do společnosti a
napomáháme zvýšit jejich kompetence k plánování vlastních aktivit. Dále je podporujeme při zvládání obtížných
životních situací a zároveň se snažíme je naučit, jak je zvládat samostatně.

Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 26 let.
Do zařízení mohou přijít děti a mládež, která neví, co s volným časem, potřebují poskytnout pomoc při řešení
osobních problémů, potřebují pomoct se školními povinnostmi (zlepšit si prospěch) chtějí si popovídat, pomoct
vyhledat odbornou pomoc, chtějí si zahrát libovolné hry a aktivity.

TATO SLUŽBA BYLA UKONČENA V KVĚTNU 2015
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O POHÁR 17. LISTOPADU
Jako každoročně i letos se uskutečnil již po 11. fotbalový turnaj „ O POHÁR 17. LISTOPADU“ pod záštitou Občanského
sdružení Začít spolu Broumov.
Fotbalového zápolení se zúčastnili mladší žáci základních škol z Broumova a okolí. Celé
sportovní dopoledne proběhlo ve sportovní hale v Broumově. Pro malé fotbalisty a jejich doprovod bylo zajištěno
občerstvení i ceny pro vítěze. Součásti odměny pro vítězný fotbalový tým bylo kromě darů pro první tři fotbalová
družstva také putovní pohár, který si vítězné družstvo odneslo na svou školu.
Celé dopoledne se neslo v duchu fair play. Účastnící fotbalového
turnaje sportovali skutečně s velkým nasazením a zájmem o hru.
Děti si akci moc užily, byla na nich vidět snaha, radost, nadšení.
Jsme rádi, že jsme mohli tuto krásnou akci podpořit a
na závěr vidět i velkou radost, malých fotbalistů.
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FOTOGRAFIE

15

16

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
(uvedeno v tisících)
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Občanské sdružení dětí a mládeže Začít-spolu JE

POVĚŘENO dle §48 odst. 2 zákona

č.359/1999Sb., k výkonu sociálně – právní ochrany dětí v tomto rozsahu:

o Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje § 6
Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumova a
Královéhradeckého kraje. Pracovnice pracují aktivně, vykonávají terénní práci v domácím prostředí klienta. Práce
se skupinou a individuální rozhovor s klientem a dítětem, zajištění okamžité pomoci dítěti.
o Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území
Broumovska a Královéhradeckého kraje. Přímá a nepřímá výchovná práce, zajištění podmínek pro volnočasové
aktivity, motivace rodičů k zapojení dětí do kroužku, doprovod do kroužku, podpora vlastních aktivit, sociální
analýza – problémy a životní situace, v niž se rodina nachází, odborná konzultace v rozsahu sociální práce
s rodinou, pravidelné intervence v rodině/v organizaci.
o Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřený na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.) Místo
výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumovska a Královéhradeckého
kraje. V organizaci proběhly dvě přednášky s workshopy, specializované na výchovu dítěte, komunikace
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s dítětem, pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a současně bezpečného prostoru pro rozvoj
dítěte.
o Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství, při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě
zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: Komunitní centrum,
Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumovska a Královéhradeckého kraje.
Pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovednosti dětí, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené
vzdělávání dětí, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
o Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu
pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a Královéhradeckého kraje.
V roce 2015 jsme neměly uzavřenou žádnou dohodu o výkonu pěstounské péče, neposkytovali jsme výchovné a
poradenské péče osobě pečující.
o Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43 zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu:
území celé ČR. V roce 2015 se neuskutečnil žádný rekreační tábor, Pořádali jsme jednodenní výlet.
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o Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku *§ 31 a 32+. Místo výkonu:
Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumovska.
V Komunitním centru se konaly besedy, zaměřeny na problematiku užívání nejrůznějších ilegálních drog,
zhlédnutí dokumentu Katka, hraní jednoduchých her na navázání otevřenější debatu. Beseda a workshop zvaný
riziko pro mladé.
o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumovska a
Královéhradeckého kraje. V roce 2015 jsme neměly uzavřenou žádnou dohodu o výkonu pěstounské péče,
budeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče v roce 2016.
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DONÁTOŘI

Město Broumov

Děkujeme všem, kteří podporovali naši činnost. Především pak podporujícím institucím, zaměstnancům a členům
organizace, kteří nám v roce 2015 pomáhali naplňovat cíle naší práce.
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LÍBÍ SE VÁM NEŠE PRÁCE? ANO! PODPOŘTE NÁS!

Neváhejte nás kontaktovat

608 784 332

Můžete nás také podpořit na webovém portálu

info@zacit-spolu.cz

Mapa
Začít spolu z.s.
Soukenická 16, 550 01 Broumov,
www.zacit-spolu.cz, info@zacit-spolu.cz
IČO: 68208944, 608 784 332
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