Začít spolu z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí čtenáři těchto řádků,
vítejte u shrnutí činností Začít spolu zapsaného spolku za
rok 2019. Naše aktivity spočívají především v poskytování
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které podporují
samostatný a nezávislý život rodin v běžné společnosti.
Loňský rok byl pro nás úspěšný zejména z pohledu dosažení
stanovených cílů a zároveň jsme zdařile pokračovali v efektivním
procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb do naší praxe.
V následujícím roce 2020 budeme v rámci projektu poskytovat službu
„Komunitní klub Začít spolu“, kde navážeme podporu sociálně
vyloučeným rodinám s dětmi v Broumově a v okolí, které řeší
dlouhodobě problémy zejména v oblasti nezaměstnanosti, bydlení,
výchovných problémů dětí, finanční negramotnosti, drog aj. Podporou
pro uživatele této služby budou odborníci z praxe – psycholog
a etoped, sociální pracovník a lektoři.
Jsme připraveni nadále poskytovat naše služby rodinám a dětem.
Jsem si jistá, že naše práce je profesionální a kvalitní. Touto cestou
bych chtěla poděkovat svým pracovníkům a klientům za dlouholetou
spolupráci.
ředitelka Začít spolu z.s.
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ZAČÍT SPOLU
Naším posláním je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi,
snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím
kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Realizace
volnočasových aktivit, poskytovat pomoc, podporu a bezpečný
prostor mladým lidem z Broumova a okolí, kteří tráví svůj volný čas
neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
Poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD) a Komunitní
centrum poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 o soc.
službách
Posláním Komunitního centra, které poskytuje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi je podpora rodiny s dětmi, které nejsou
schopny vlivem nepříznivé sociální situace řešit krizové, tíživé a
náročné situace ve svém životě. Podpora je směřována na celou rodinu,
a to na základě jejich individuálních potřeb a možností.

Cílová skupina
Sociálně aktivizační služby jsou určené rodinám s dětmi do 18 let,
jejichž vývoj je ohrožen z důvodu nepříznivé sociální situace i těhotným
ženám, pokud je riziko ohrožení vývoje dítěte po narození. Do cílové
skupiny náleží nejen rodiče, ale i prarodiče a další blízké osoby, pokud
zajišťují péči o dítě. Služba je poskytována v regionu Broumovsko lidem,
kteří řeší svoji nepříznivou sociální situaci.
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Otevírací doba klubu
ambulantní forma
poskytování:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 17:00 hodin

Otevírací doba terénní formy
poskytování:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

09:00 - 17:00 hodin
09:00 - 17:00 hodin
09:00-17:00 hodin
09:00 - 17:00 hodin
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Statistika
Počet poskytnutých služeb: 2 178
Celkem počet hodin v terénu: 617

Principy poskytování služby:
rovnost
individuální dobrovolnost
zaměření na rodinu
respektování soukromí
bezplatnost

Cílem poskytování služby u dětí a
dospívajících je, aby:
dosáhli takové úrovně dovedností, která
odpovídá jejich věku a možnostem, získali
návyky důležité pro běžný způsob života
plnili své povinnosti v souvislosti se
školní docházkou a studiem, vzdělávaly
se podle svých potřeb a přání
měli funkční vztahy s rodinou a
vrstevníky
trávili volný čas srovnatelně s vrstevníky,
podle svých zájmů, v souladu se
společenskými normami a zároveň měli
kontakt se společenským prostředím
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DOPROVÁZENÍ RODIN
Začít spolu z. s. disponuje pověřením podle § 48 odst. 2 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve
znění pozdějších předpisů k uzavírání dohod o výkonu pěstounské
péče ve smyslu §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování
poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli
nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s
osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ve
smyslu § 11 odst. 1, písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Poslání
Posláním je podporovat a doprovázet děti v rodinách, zároveň tyto
rodiny podporovat a doprovázet děti v náhradní rodinné péči.
Posláním doprovázející organizace je podpora a doprovázení celé
rodiny – a to jak nezletilých dětí, tak i dospělých členů, které vede k
vytvoření bezpečného prostředí pro zdravý vývoj a rozvoj dítěte.
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Cíl doprovázející organizace
Cílem je poskytování kvalitních služeb v souladu s nejlepším
zájmem dítěte a v souladu s potřebami rodičů. Jedná se o podporu
pěstounů při péči svěřeného dítěte, takovým způsobem, aby při
poskytování této péče neselhávali a bylo tak zajištěno stabilní a
bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do
pěstounské péče
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O POHÁR 17. LISTOPADU
Jako každoročně i letos se uskutečnil již po 14. fotbalový turnaj
„O POHÁR 17. LISTOPADU“ pod záštitou Začít spolu z.s. 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. Součástí odměny pro vítězný fotbalový
tým bylo kromě darů pro první tři fotbalová družstva také putovní
pohár, který si vítězné družstvo odneslo na svoji 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 a nadšení.
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KLUB NEJSME SAMI
Doba realizace projektu od roku 2019 do 2020

Klub podporuje aktivity, které se zaměřují na trvalá řešení
identifikovaných problémů, přičemž organizace klade velký důraz na
aktivity preventivní povahy. Klíčovým tématem je pro ni prevence
ohrožení rodiny, náhradní rodinná péče a problematika dětí se
zdravotním postižením a rodiny v socialně vyloučené lokalitě.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
2019
Příjmy

Výdaje
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POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V TOMTO
ROZSAHU
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. Další forma
vyhledávání je přes spolupracující organizace např: školy, odbor
sociálních věcí.
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 níž se
rodina nachází, odborná poradenská konzultace v rozsahu sociální práce
s rodinou, pravidelné intervence v rodině/v organizaci.

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené 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
přednášky s workshopy, specializované na výchovu dítěte, komunikace s
dítětem, pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a
současně bezpečného prostředí pro rozvoj dítěte.
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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.

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.Po uzavření
dohody o výkonu pěstounské péče je každé rodině přidělen klíčový
pracovník. S klíčovým pracovníkem se členové rodiny setkávají při
individuálních nebo rodinných konzultacích, nejméně jednou za dva
měsíce, v případě potřeby i častěji. Návštěvy probíhají obvykle v
přirozeném prostřední rodiny (domácnosti). Komunikace s rodinou
probíhá i prostřednictvím telefonu a e-mailu. Výchovná a poradenská
péče je poskytována na základě vzájemné domluvy.
Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§43
zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: území celé ČR.
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PRACOVNÍ TÝM
SPOLKU
Ředitelka Začít spolu z.s.
Mgr. Lenka Kurová

sociální pracovnice
Mgr. Božena Trejtnarová

Bc. Lenka
Mižigarová

pracovnice v sociálních službách
Monika Kubíková

Ivana Šmídová

Kontaktní údaje na službu
Identifikátor sociální služby: 5369609
Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Adresa: třída Soukenická 16,55001 Broumov
Telefon: 608 784 332
E-mail: info@zacit-spolu.cz
Web: http://zacit-spolu.cz
Služba je poskytována: od 1. 11. 2011
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Děkujeme všem, kteří podporovali naši činnost.
Především pak podporujícím institucím, které
nám v roce 2019 pomáhaly naplňovat cíle naší
práce.
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