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ÚVODNÍ SLOVO
Touto výroční zprávou bychom Vám chtěli představit
náš uplynulý rok.
Komunitní centrum si upevnilo pozici na poli
realizátorů sociálních služeb v našem městě. Došlo
tak ke spolupráci se studenty místního gymnázia,
které nám byly nápomocny při přípravě dětí do školy
a při realizaci volnočasových aktivit.
Děkujeme dětem a jejich rodinám, které nám
zachovávají svoji přízeň, využívají našich služeb a
snaží se tak zlepšit svoji situaci.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří se snaží dělat
tento svět příjemným nejen pro sebe, ale i pro své
okolí.

Božena Danihelová
Předsedkyně sdružení

SAS
Našim 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:
Program je určen pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílová skupina jsou
rodiče s dětmi případně prarodiče vychovávající děti/dítě do 18 let, osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách a etnické menšiny. Služba je poskytována v regionu Broumovsko.

Kapacita:
Počet klientů 110 (Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby celkem
pro max. 110 klientů - členů rodin).

Otevírací doba klubu
ambulantní forma poskytování:

Pondělí: 12:00 - 17:00 hodin
Úterý:
12:00 - 17:00 hodin
Středa: 12:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 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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KAUZA
Úmrtí blízké osoby není pro nikoho z nás jednoduchá záležitost. Přirozenou reakcí bývá
smutek, truchlení a především touha po klidu a vyrovnání se s nastalou situací. To poslední,
na co člověk v dané chvíli pomyslí, je vyřizování ostatních záležitostí (především úředních), na
které je nutno se posléze soustředit. Člověk ve smutku nepřemýšlí, co se musí zařídit nyní a
co ještě počká.
Klient XY se ocitl v traumatické krizi. Po zdlouhavé a psychicky náročné době mu zemřela
přítelkyně, se kterou dlouhou dobu žil. Odešla nejen velmi blízká osoba, ale i velice šikovný
člověk,který si dokázal poradit v každé situaci. Přítelkyně samostatně oslovovala a
spolupracovala s odpovídajícími institucemi. Po smrti přítelkyně přišla doba, kdy bylo nutné
vyřešit důležité úkony, které klient XY nezvládal (nájemní smlouva, smlouva na odběr
elektřiny, pojištění, provést různé odhlášky, zrušit běžící smlouvy, které byly psané výhradně
na jeho přítelkyni, apod.). Klient se dostal do krizové sociální a traumatické situace, která
vedla k ohrožení rodiny. Klient XY pobíral příspěvek na péči o osobu blízkou, která byla
závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III. Po úmrtí přítelkyně se klient nechal zařadit
do evidence uchazečů o zaměstnání, ale zároveň mu bylo sděleno, že nárok na podporu
v nezaměstnanosti v tomto případě nevzniká. Po zaplacení nájemného a zálohy za elektřinu
se klient XY ocitl zcela bez financí, pomyslíme-li ještě na to, jak velké výdaje měl ohledně
pohřbu.Klient XY navštívil naší kancelář a svěřil se, se svým problémem. Společně s klientem
XY jsme nastavili cíl předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení rodiny a poskytnou
rodině pomoc a podporu v krizové situaci. Následně se dohodla schůzka na úřadu práce u
příslušné pracovnice a vytvořil se prostor pro spolupráci úřadu s klientem, aby se zjistilo, co
brání klientovi v přiznání podpory v nezaměstnanosti a jaké dokumenty je nutné dodat, aby
se celá záležitost prověřila. Skutečnost byla taková, že klientovi scházely potřebné podklady
(potvrzení o předchozích zaměstnáních, výpisy OSSZ a zdravotní pojišťovny, apod.)
k předložení a k posouzení nároku na podporu. S naší pomocí se zajistila komunikace a
spolupráce s institucemi, které následně dodaly chybějící podklady,
sloužící k obnovení přepočtu výše podpory.

Pracovnice úřadu práce přehodnotila situaci, provedla přepočet a peníze byly
klientovi vyplaceny a to i zpětně. Klient ihned doplatil vzniklé dluhy, které se začaly hromadit.
Postupně se vyřešilo udržení stávajícího bydlení, přepis a placení závazku ČEZU, spolupráce
s vlastníkem bytu a další krizové situace, které vnikli ztrátou blízké osoby.
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POČET KLIENTŮ SLUŽBY

STATISTIKA
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GARANTOVANÁ NABÍDKA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
KOMUNITNÍHO CENTRA

pracovně výchovná činnost s dětmi,pracovně
výchovná činnost s dospělými (70% musí být
terénní formou), nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností dětí, zajištění podmínek a poskytnutí
podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,zajištění
podmínek pro volnočasové aktivity, atd........

DĚTI V KLUBU
Děti v klubu pravidelně dochází na
pracovně výchovnou činnost ( plnění
školních povinností), která probíhá od
PO až ČT.
Klub nabízí zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (akce mimo
klub, akce konané v klubu, kroužky
skauti, DDM Ulita, ZUŠ).
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děti v klubu

prac. vých. čin.
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DOPROVÁZENÍ RODIN
Začit 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 Začít spolu, z. s. je podporovat a doprovázet děti v rodinách, zároveň tyto
rodiny podporovat a doprovázet děti v náhradní rodinné péči. Posláním 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.

Cíl:
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 13.
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, nadšení.
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KLUB NEJSME SAMI
Doba realizace projektu od roku 2018 do 2019
Projektem jsme nabídli klientům (rodiny starající se o postižené dítě, rodiny
v ohrožení, dítě v náhradní rodinné péči, rodiny žijící v sociálně vyloučené
lokalitě, romské rodiny) odlehčovací, terénní, odbornou a poradenskou
službu. V klubu jsme vytvořili rodinné a bezpečné prostředí.

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, rodiny v
socialně vyloučené lokalitě.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2018
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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 § 6Místo 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 niž 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 worshopy, specializované na výchovu dítěte, komunikace s dítětem,
pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a současně
bezpečného 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 poradenské 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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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,
zaměřené na preventivní aktivity týkající se například: zneužití návykových
látek, záškoláctví, hygienické návyky, volný čas atd…. V průběhu celého roku
probíhají v Komunitním centru preventivní volnočasové programy. V oblasti
volnočasových aktivit zprostředkováváme klientům nabídku dalších
organizací, které nabízejí zájmové kroužky jako je Junák, DDM Ulita, ZUŠ a
další.

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Místo výkonu:
Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území
Broumovska a Královéhradeckého kraje. Dle zákona č. 359/1999 Sb. osoby
pečující a osoby v evidenci musí mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské
péči s pověřenou osobou. Naše organizace toto pověření získala v roce 2016.
Rozsah služeb, podmínky spolupráce a zodpovědnost všech zúčastněných
stran stanovuje samotný obsah dokumentu (Dohoda o výkonu pěstounské
péče).

15

Mgr. Lenka
Kurová

Božena Danihelová

Mgr. Božena Trejtnarová

Monika Kubíková

Ivana Šmídová

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

Děkujeme všem, kteří podporovali naši činnost. Především pak
podporujícím institucím, zaměstnancům a členům organizace, kteří nám v
roce 2018 pomáhali naplňovat cíle naší práce
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