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Ú vodní slovo
Vážení a milí přátelé!
Naše organizace se nachází na prahu velkých změn – možná se už brzy přestěhujeme do nových prostor, kde budeme moci poskytovat všechny naše
služby pod jednou střechou ve větších a nám na míru upravených prostorách. Víme, že nás čeká slovy Winstona Churchilla „pot, krev a slzy“, ale většina z nás se skutečně těší, že to vše přinese posun v kvalitě a možnostech naší
práce. Doufáme, že od ledna 2016 se o tom přesvědčíte i Vy – naši přátelé,
podporovatelé, donátoři, uživatelé i zvídaví Rychnováci.
Teď je však čas bilancovat nad rokem 2014. V mnoha věcech to byl převratný rok: došlo ke sloučení s Agapé, o.s. – provozovatelem Občanské poradny
Rychnov nad Kněžnou. Pod OD5K10, o.s. byla takto od 1.1.2014 provozována staronová sociální služba odborného sociálního poradenství Občanská
poradna Rychnov nad Kněžnou. Stovky klientů poradny však žádný výpadek
či pokles kvality nepocítily. Spojením je OD5K10, o.s. silnějším a stabilnějším
poskytovatelem sociálních služeb.
I naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA prošlo dynamickým vývojem – úspěšně absolvovalo všemi poskytovateli obávanou inspekci
kvality poskytování sociálních služeb a vedle toho jsme stihli rozjet novou
terénní práci NZDM v blízkém Vamberku. Ta po necelém půl roce fungování
přinesla pomoc konkrétním mladým lidem i pozitivní hodnocení Pedagogicko-psychologické poradny v Rychnově nad Kněžnou.
Jsme vděční za dobré vztahy s obcemi, krajem, státní správou i dalšími neziskovkami a církvemi.
Těšíme se na další výzvy a možnosti rozvíjet práci tak, aby
skutečně pomáhala těm, kteří ji potřebují a využijí.

Mgr. Martin Vlasák,
předseda OD5K10, o.s.

Výroční zpráva OD5K10, o.s. za rok 2014

3

OD PĚTI K DESETI

P ersonální obsazení

Rada OD5K10, o.s.
Mgr. Martin Vlasák
předseda sdružení, statutární orgán
Mgr. Markéta Pešková člen rady
Tereza Vlasáková
člen rady
Zaměstnanci NZDM Centrum 5KA
Mgr. Martin Vlasák
vedoucí NZDM Centrum 5KA na DPP
Mgr. Hana Motlová
soc. pracovnice na úvazek 0,2 (do 30.6.2014)
Bc. Kateřina Matějíčková soc. pracovnice na DPP (od 1.7.2014
do 31.12.2014)
Bc. Martina Votrubcová kont. pracovnice NZDM Centrum 5KA na úvazek 1
Ladislav Džobák
kont. pracovník NZDM Centrum 5KA na úvazek 1
Jiří Vrba
terénní kont. pracovník NZDM Centrum 5KA na DPP
Jana Suchá
účetní na DPP
Mgr. Renáta Turoňová
supervizorka na DPP
Zaměstnanci Občanské poradny Rychnov nad Kněžnou
Jana Suchá
vedoucí poradny na úvazek 0,5
Mgr. Hedvika Dostálová sociální pracovník – poradce na úvazek 1
Bc. Petra Kozlová
kontrola archů dokumentace na DPP
Zaměstnanci Projektu Spolu v Centru 5KA 3 (volnočasové činnosti)
Jiří Vrba
koordinátor projektu na úvazek 0,2
Ondřej Heřman
vedoucí volnočas. (sportovní a hudební) kroužků na DPP
Justýna Ehlová
vedoucí volnočas. (výtvarného) kroužku na DPP
Dominik Žídek
vedoucí volnočas. (tanečního) kroužku na DPP
Jiří Vrba
vedoucí volnočas. (outdoorového) kroužku na DPP
Lada Hetfleischová
vedoucí volnočas. kroužku (vaření) na DPP
Bc. Martina Votrubcová vedoucí jednorázových akcí na DPP
Ladislav Džobák
vedoucí jednorázových akcí na DPP
Mgr. Martin Vlasák
vedoucí jednorázových akcí na DPP
Zázemí organizace
Lada Hetfleischová
úklidová a technická pracovnice
Dobrovolníci
Milan Suchý
technický pracovník
Stanislav Musil
IT pracovník a webmaster
Členové sboru JB RK
pomoc s organizací jednorázových akcí
Monika Nekorancová
pomoc s volnočasovým (výtvarným) kroužkem
Anna Hanzalová
pomoc s volnočasovým (výtvarným) kroužkem
Lenka Hanzalová
vedoucí jednorázových akcí

4

Výroční zpráva OD5K10, o.s. za rok 2014

OD PĚTI K DESETI

OD5K10, o . s . K

do jsme a o co nám jde ?

OD5K10, o.s. je skupina lidí, které není jedno, jak žijí lidé v Rychnově nad
Kněžnou a okolí. Chceme druhým pomoct být odvážní a zodpovědní a tak
jít proti proudu. Každý člověk si dnes může žít hodně po svém, ale ne každý
to umí tak, aby byl skutečně šťastný a spokojený. Jde to však i bez předlužení, závislostí, rozvodů, zloby, osamělosti, neustálého střídání partnerů, každotýdenní opilosti, nebo sebepoškozování. Protože právě tyto věci člověka
o štěstí a spokojenost nakonec okradou. Jsme tu, abychom pomohli změnit
směr, kterým mnohé žene jejich okolí – jdeme OD 5 K 10...
Náš sen o šťastných a spokojených lidech na Rychnovsku uskutečňujeme
skrze tyto aktivity:
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA a streetwork
v ulicích Města Vamberka pomáhá desítkám dospívajících a mladým
dospělým
 Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou pomáhá stovkám lidí ročně
zejména s předlužením, ale i dalšími problémy
 Volnočasové aktivity Spolu v Centru 5KA, které v různých kroužcích
a jednorázových akcích spojují děti z vyloučených lokalit a majoritní
společnosti.
 Semináře primární prevence na 2. stupni ZŠ a SŠ po celém Rychnovsku
osloví ročně více než 1000 studentů na 12 školách
 Letní tábor OD5K10 pro děti se sociálně slabších rodin ve spolupráci se
Sociálním odborem Města Rychnov n. Kn.
 Service project – týdenní dobrovolnickou akci pro okolní komunitu
 Další aktivity – 5KU za vysvědčení, přespávačky, víkendové výjezdy, a další
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H istorie OD5K10, o . s .

2007 Členové Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou zakládají
OD5K10, o.s. za účelem pomoci mladým lidem na Rychnovsku.

2008 V dubnu otevření preventivně-volnočasového Centra 5KA pro
neorganizovanou mládež – otevřeno 1x týdně pouze dobrovolnicky.
2008 V září zaměstnání prvního pracovníka pro Centrum 5KA na 0,5 úvazku.
Rozšíření otevírací doby na 2 dny v týdnu. Zahájení poskytování primární
prevence na ZŠ a SŠ na Rychnovsku odborným lektorem OD5K10, o.s.
2009 Vysoutěžení veřejné zakázky na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež na Rychnovsku ve výši přes 2 miliony korun na období od
1.1.2010-31.3.2012.
2009 Pořádání 1. tábora v rámci pověření SPOD spolu se sociálním odborem
Města Rychnov n.Kn. pro 20 dětí ze soc. znevýhodněného prostředí.
2010 Transformace Centra 5KA na registrovanou sociální službu Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež – profesionalizace služby (školení zaměstnanců, metodiky dle standardů kvality MPSV).
2011 Změna statutárního orgánu – zakládající člen a dlouholetý statutár
Ing. Jiří Bárta předává štafetu Mgr. Martinovi Vlasákovi. Obměňuje
se i tým NZDM Centra 5KA.
2012 Zahájení volnočasového projektu Spolu v 5CE, který spojuje mladé
lidi z vyloučených lokalit a majoritní společnosti. Projekt zahrnuje
šest volnočasových kroužků a další jednorázové akce.
2013 Centrum 5KA absolvuje dvoudenní Rozvojový audit České asociace
streetwork s výsledkem 93%. Centrum 5KA se stává členem ČAS.
2014 Centrum 5KA úspěšně prošlo Inspekcí kvality poskytování sociálních
služeb, a to v přepočtu na 95%.
2014 Zahájení nespecifického streetworku ve Vamberku.
2014 Agapé, o.s. (provozovatel Občanské poradny) a OD5K10, o.s. fúzují.
Nástupnickou organizací je OD5K10, o.s., která ve stejném rozsahu
poskytuje Občanskou poradnu Rychnov nad Kněžnou. Fúze přinese
lepší organizační i finanční zázemí pro projekty OD5K10, o.s.
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NZDM C entrum 5KA

Co je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež?
Centrum 5KA je určeno mladým lidem ve věku 11-26 let, kteří řeší problémy
v rodině, ve škole, se svým volným časem, se zákonem, drogami, partnery,
penězi nebo prací. Jedná se často o neorganizovanou mládež, která „nezapadla“ do různých běžných volnočasových aktivit (DDM, sportovní oddíly, kroužky, atd…). V roce 2014 jsme tu pro mladé lidi byli čtyřikrát týdně od pondělí
do čtvrtka od 13:30 do 17:30, v úterý jsme měli otevřeno od 14:30 do 18:30
a ve stejnou dobu probíhala terénní forma poskytování ve Vamberku (tzv. nespecifický streetwork). Pro mladé lidi jsme tu byli zdarma a kdykoliv během
otevírací doby mohli přijít nebo odejít. Námi připravených aktivit se nemuseli
účastnit a mohli vystupovat pod přezdívkou. Většina z nich přicházela za volnočasovými aktivitami (stolní fotbálek, počítače, deskové hry), ale mnozí z nich
využili možnost komunikovat o svých životech se čtyřmi pracovníky NZDM.
Co se za rok 2014 OD5K10, o.s. podařilo?
- Individuální a případová práce s 55 klienty
- Pomoci dvěma klientům zajistit alespoň jedno teplé jídlo denně formou
školních obědů.
- Úspěšně zapojit do týdenní dobrovolnické brigády romské klienty a klienta ze streetwork (místní Pedagogicko-psychologická poradna ve své zprávě
jeho účast na této akci hodnotila velmi přínosně a s dlouhodobým efektem)
- Úspěšné absolvování Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb,
a to v přepočtu na 95%.
- Rozšíření práce o terénní formu poskytování NZDM (tzv. streetwork) do
Vamberka 1x týdně od 1. 6. 2014
- Zintenzivnění spolupráce s OSPOD a kurátorem pro mládež – vytvoření manuálu
pro vzájemnou komunikaci
- Zajištění fin. prostředků na plynulý chod zařízení (viz. finanční
zpráva)

Výroční zpráva OD5K10, o.s. za rok 2014
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Co nás v Centru 5KA čeká v roce 2015?
- Rozšíření a konsolidace týmu pracovníků (nový
vedoucí Centra 5KA, pracovníci na DPP – zajištění zastupitelnosti služby)
- Příprava na stěhování do nových prostor
k 1.1.2016
- Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb
- Zajištění financí pro plynulý chod služby
- Spoustu hlubší a efektivnější sociální práce s našimi
milými a akčními uživateli!
Příběh dvou chlapců, kterým jsme v 5CE mohli pomoci
Začátkem měsíce listopadu mi naše sociální pracovnice sdělila informace
o dvou chlapcích z Vamberka ve věku 13 a 18 let žijících ve vyloučené lokalitě
spolu se svým dlouhodobě nezaměstnaným otcem. Otec je již delší čas rozvedený
a chlapci svoji matku, která je závislá na alkoholu, v podstatě nenavštěvují. Otec,
jehož jediným příjmem je základní příspěvek na živobytí a přídavky na děti, byl s
dětmi městem přestěhován do sociálního bydlení na periférii města spolu s dalšími
sociálně nepřizpůsobivými občany, či občany neschopnými řádně platit nájemné.
Dle všeho otci chlapců nejde o to najít práci, ale jde mu jen o to získat další
dávky – nabídnuté možnosti zaměstnání odmítl jako podřadné.
Finanční situace této rodiny je velmi špatná. Chlapci navštěvují základní školu a střední odborné učiliště v Rychnově n. Kn. Na obědy ve školní jídelně
neměli peníze a z tohoto důvodu byli celý pracovní týden bez teplého jídla.
Vybaven těmito informacemi jsem se s oběma chlapci ve Vamberku setkal,
přičemž mladší z nich mi situaci potvrdil. Naše sociální pracovnice mi poradila webové stránky www.obedyprodeti.cz, kde lze ve spolupráci s konkrétními
školami a školními jídelnami zajistit teplé obědy až do konce školního roku.
V telefonickém rozhovoru se sociální pracovnicí města Rychnova n. Kn. jsem
zjistil, že tato pracovnice situaci zná, a dokonce se ji snaží právě touto cestou
řešit. Bohužel komunikace se základní školou (starší chlapec je už plnoletý,
proto se na něho projekt nevztahuje) byla velmi špatná a tak se nepodařilo
naplnit podmínky pro získání obědů skrze tuto službu.
Po další komunikaci s naší soc. pracovnicí jsme došli k závěru, že by toto mohlo jít
vyřešit pomocí tříkrálové sbírky, kterou v RK každoročně pořádá Farní charita RK.
V komunikaci s ředitelkou charity mi bylo potvrzeno, že toto opravdu možné je a
v následné spolupráci se sociální pracovnicí města RK bylo dosaženo úspěšného
výsledku s tím, že oběma chlapcům byly ze zmíněné sbírky zaplaceny obědy do
konce školního roku 2014/2015 v plné výši s příslibem spoluúčasti i do dalšího
školního roku ovšem již s podmínkou finančního přispění otce chlapců.
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Mladší z chlapců od konce listopadu navštěvuje i naše NZDM Centrum 5KA,
takže je v kontaktu s jeho pracovníky a může tak být nadále monitorována
jejich rodinná situace.
Statistika poskytovaných služeb za rok 2014
Za rok 2014 jsme měli otevřeno 193 dnů. Pracovali jsme s 55 uživateli a 88
zájemci o službu. Tito uživatelé a zájemci navštívili Centrum 5KA za rok 2014
celkem 1879krát. Celkem jsme těmto mladým lidem poskytli 3134 různých
níže uvedených výkonů.
Jako sociální služba jsme dle zákona našim uživatelům nabízeli následující
služby sociálního charakteru:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: volnočasové aktivity, doučování, poskytnutí materiálu, preventivní programy, situační intervence, skupinové aktivity.
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: účast na akci
c) sociálně terapeutické činnosti: kontaktní práce, pomoc v krizi, poradenství, práce se skupinou
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: doprovázení, informační servis, jednání s institucí, přeposlání

Poskytnuté služby za rok 2014
143

266

828

1726
171

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1726
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 171
c) sociálně terapeutické činnosti: 828
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: 143
e) jednání se zájemci o uzavření dohody o poskytování soc. služby: 266

Výroční
zpráva OD5K10,
o.s. za rok
2014
Semináře
primární
prevence
na ZŠ a SŠ
V rámci naší propagace NZDM i preventivní práce s mladou generací na
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S emináře primární prevence
na ZŠ a SŠ
V rámci naší propagace NZDM
i preventivní práce s mladou
generací na Rychnovsku už
od roku 2008 provádíme semináře primární prevence.
Naši tři lektoři nabízí na více
než 10 ZŠ a SŠ na Rychnovsku už několik let komplexní
dlouhodobý program seminářů primární prevence. Program je zaměřen především na
ZŠ, kde nabízí systematické absolvování 8 různých témat vždy jednou
za půl roku od 1. pololetí 6. ročníku po
2. pololetí 9. ročníku.

97

6.třída:
seminářů
1. pololetí: Prevence šikany - lektoroval Martin Vlasák
2. pololetí: Dospívání - lektoroval Ladislav Džobák
7. třída:
1. pololetí: Alkohol a kouření - lektoroval Ladislav Džobák
2. pololetí: Partnerské vztahy – lektoroval Ladislav Džobák
8. třída:
1. pololetí: Drogy – lektoroval Jiří Vrba
2. pololetí: Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoci - lektoroval M. Vlasák
9. třída:
1. pololetí: Sekty a náboženství – Jiří Vrba
2. pololetí: Extremismus, rasismus a antisemitismus - lektoroval M. Vlasák
Celkem bylo za rok 2014 uskutečněno 97 dvouhodinových seminářů primární prevence na základních a středních školách a v dětském domově se
základní školou.
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Hodnocení seminářů primární prevence OD5K10, o.s.:
Seminář byl velmi poutavý a přínosný. Žáci seminář po skončení hodnotili
velmi kladně. Kladně bych hodnotila názorné ukázky, zapojení žáků a možnost anonymně klást dotazy. I já osobně jsem se dozvěděla mnoho nového
a hodně jsem se přiučila.
Hodnocení semináře Prevence šikany z 24. 9. 2014 přítomnou učitelkou,
ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Seminář pana Jiřího Vrby zaměřený na téma NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY byl
v souladu se ŠVP a vhodným způsobem doplnil a zpestřil výuku. Přednášející vhodným způsobem sděloval informace studentům
s přihlédnutím k věku a rozsahu jejich znalostí.
Lektor prezentoval videa na dataprojektoru, kladl otázky a vyprávěl příběhy.
Ochotně odpovídal na anonymní
dotazy zvídavých studentů.
Hodnocení semináře Náboženství a sekty z 26. 11.
2014 přítomným vyučujícím, Gymnázium F. M.
Pelcla Rychnov n. Kn.
Program pravidelně
využívají tyto školy a
zařízení:
ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou
• ZŠ Dobré • Gymnázium F. M. Pelcla,
Rychnov nad Kněžnou
• ZŠ Javornice • ZŠ
Solnice • ZŠ Vamberk
• Střední škola obchodu,
řemesel a služeb Žamberk
• ZŠ T.G.M. Borohrádek • ZŠ
Voděrady • ZŠ Opočno • ZŠ Slatina nad Zdobnicí
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Občanská poradna Rychnov n. Kn.

Poslání:
Posláním Občanské poradny je zajišťovat provoz služby občanského poradenství na Rychnovsku.

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou poskytuje rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli
neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Cílem poradny je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci
bezplatnou, diskrétní, nestrannou a nezávislou pomoc a podporu v aktivním
přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat odborné služby zachovávající a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování chodu
veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.
Historie Občanské poradny Rychnov nad Kněžnou
2001 V březnu 2001 založeno Občanské sdružení AGAPÉ (se sídlem
v Potštejně), jehož jedinou náplní bylo a je provozovat Občanskou
poradnu v Rychnově n. K. O tři měsíce později Agapé přijalo prvního
zaměstnance a navázalo spolupráci s partnerskou poradnou
Trialog Brno (nyní Triada), která se velmi zasloužila o zahájení
provozu poradny 3. září 2001.
2002 Přijetí za řádného člena Asociace občanských poraden.
2003 Zisk certifikátu kvality AOP.
2004 Přijetí druhého zaměstnance na částečný úvazek, zahájen provoz
kontaktních míst Občanské poradny v Kostelci n. O. a v Dobrušce.
2005 Více než padesátiprocentní nárůst konzultací. Zajištění nových vhodných
prostor pro poskytování služeb.
2006 Zaměření na vzdělávání pracovníků, akce „Den s občanskou poradnou“
u příležitosti 5. výročí OP.
2007 Registrace sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zapojení
do projektu evaluace - v rámci projektu Královéhradeckého kraje,
zrušení kontaktních míst v Kostelci nad Orlicí a v Dobrušce ke
dni 31. 12. 2007.
2008 Zapojení do tříletého projektu AOP „Dluhové poradenství“, pořádání
seminářů pro veřejnost s tématem finanční gramotnosti.
2009 Pokračování projektu „Dluhové poradenství“, pořádání seminářů pro
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2010
2011
2012
2013
2014

veřejnost s tématem finanční gramotnosti. Spolupráce P. Kozlové na
tvorbě pořadu Krotitelé dluhů České televize.
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“ včetně seminářů.
Spolupráce P. Kozlové na tvorbě pořadu Krotitelé dluhů České televize.
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“ včetně seminářů.
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“ včetně seminářů.
Pokračování projektu „Dluhové poradenství“ včetně seminářů.
Sloučení Agapé, o.s. s OD5K10, o.s.

Zpráva o činnosti OP
V roce 2014 byla Občanská poradna Rychnov n. K. k dispozici čtyři dny
v týdnu (21,5 hodiny).
Počet konzultací ....................................................................................... 431
Počet dotazů ............................................................................................ 554
Muži ......................................................................................................... 148
Ženy.......................................................................................................... 148
283
Muži
Průměrný věk .............................................................................................283
41
Ženy
Průměrný
věk
41
Osobní návštěva
v poradně ...................................................................... 376
Osobní
návštěva
v poradně
Telefonické
dotazy
......................................................................................376
21
Telefonické
dotazy
Internetové dotazy...................................................................................... 21
34
Internetové
dotazy
34
Ostatní...........................................................................................................0
Ostatní
0
		

Nejčastější dotazy v roce 2014
Zadlužování občanů
11%
Občanské soudní
řízení, exekuce a
insolvence
28%

Majetkoprávní
vztahy a náhrada
škody
9%

Rodina a mezilidské
vztahy
10%
Pracovněprávní
vztahy a
zaměstnanost
4%
Sociální dávky a
služby
6%
Bydlení
6%
Pojištění
1%
Ochrana spotřebitele
5%

Ostatní
15%

Trestní právo Veřejná správa
2%
3%

K realizaci
‐ kromě
Výroční
zprávaprojektu
OD5K10,
o.s. za poradenství
rok 2014 dle zákona č. 108/2006 Sb. patřilo
zapojení do projektu AOP „Dluhové poradenství“ (poradenství a čtyři semináře pro
širokou veřejnost).
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K realizaci projektu - kromě poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. patřilo
zapojení do projektu AOP „Dluhové poradenství“ (poradenství a čtyři semináře pro širokou veřejnost).
Zhodnocení roku 2014:
 sloučení Agapé, o.s. (poskytovatel Občanské poradny) s OD5K10, o.s. se
zachováním činnosti ve stejném rozsahu (stejná provozní doba i místo).
 Zajištění kvalitních poradenských služeb v rozsahu 554 dotazů a 431
konzultací.
 Dobrá zpětná vazba - naši klienti odcházeli spokojeni, že jim někdo odborně
a kvalifikovaně poradil a hlavně že jim někdo věnoval dostatek času.
 Zajištění dostatku financí pro provoz poradny.
Podněty pro r. 2015:
 Zajištěním zastupitelnosti jediné sociální pracovnice – poradkyně další
pracovnicí na DPP, aby nedošlo k výpadku služby v důsledku nemocí,
ošetřování, dovolených, atp.
 Zajištění kvalitních poradenských služeb v minimálně stejném rozsahu
jako v roce 2014. Zajištění školení a supervize pro tým pracovníků poradny.
 Zajištění dostatku financí pro provoz poradny.
 Příprava nových prostor pro nový provoz poradny od 1.1.2016
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V olnočasové aktivity –
Projekt Spolu v Centru 5KA 3
Projekt Spolu v Centru 5KA 3 – o co šlo?
I v roce 2014 jsme pokračovali v poskytování
volnočasových kroužků a jednorázových akcí,
kterých se účastnili mladí lidé z vyloučených
lokalit i z majoritní společnosti. Nabídli jsme
jim 6 pravidelných kroužků zdarma (outdoorový, sportovní, hudební, vaření, výtvarný
a taneční) a dalších 6 jednorázových akcí pro
mladé ve věku 11-26 let. O aktivity projevilio
zájem přes sto mladých lidí, ale pravidelně se
projektu účastnilo 23 mladých lidí z majoritní
společnosti a 25 mladých z vyloučených lokalit.
Největší zájem byl opět o taneční kroužek. Mladí
lidé se mohli vzájemně poznávat, bourat předsudky a budovat mosty mezi komunitami a odlišnostmi.
Proběhly tyto jednorázové akce:
Výtvarné řádění v parku s nafukovací atrakcí
a více než 10 stanovišti – 300 návštěvníků.
Kulturně hudební odpoledne Music Jam na
Pelclově nábřeží (vyloučená lokalita) – okolo 100 návštěvníků.
5KA za vysvědčení – rozdávání nanuků před
ZŠ zdarma všem za jakékoliv vysvědčení –
okolo 400 obdarovaných žáků a studentů.
Dobrovolnická brigáda - Service Project v Nové
Pace 2014 – pomoc na stavbě budovy ZŠ Brána
– účastnily se desítky mladých lidí – romové i bílí
společně pracovali pro okolní komunitu.
Výjezd do IQ parku v Liberci s přespáním v místním Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Výlet do ZOO ve Dvoře Králové, který mnohým dětem z vyloučených
lokalit umožnil vidět na vlastní oči exotická zvířata
Baseballové odpoledne klubu Vješák v Dobrušce

Výroční zpráva OD5K10, o.s. za rok 2014
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Financování projektu
Projekt byl z 2/3 financován ze zdrojů MŠMT, konkrétně v rámci mimořádné
výzvy „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“.
Výlet do ZOO ve Dvoře Králové a výjezd do IQ parku v Liberci byl financován
ze zdrojů Města Rychnov nad Kněžnou a příspěvku účastníků. Zbytek financoval Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou svým darem. Děkujeme!

T ábor pro děti ve spolupráci
s OSPOD R ychnov n . K.

Tábor pořádáme již šestým rokem v rámci pověření k výkonu SPOD a je příkladem dobré spolupráce se Sociálním odborem Města Rychnov nad Kněžnou. Odbor vybírá děti, kterým by tábor mohl prospět a Město Rychnov nad
Kněžnou nese hlavní tíhu financování tábora. OD5K10, o.s. zajišťuje vedoucí,
program, organizaci a následnou práci s účastníky nad 11 let věku. V roce
2014 se tábora zúčastnilo 20 dětí ve věku 6-15 let. Stejně
jako předchozí roky se tábor konal o letních prázdninách
na Chatě Start v Deštném v Orlických horách.
Tábor pomohl dětem získat zkušenost, že zábava je
možná i při dodržování pravidel. Velkým přínosem
tábora je také fakt, že většina aktivit se odehrává
v přírodě, ke které děti mohly získat lepší vztah – na
táboře se musely obejít bez mobilů, tabletů, PC a televize. V rámci celotáborové hry na téma vesmír se
učily týmovému fungování a fair play. Dozvěděly se základní informace o naší sluneční soustavě a o vesmíru
obecně. Mnohé děti navázaly mezi sebou s vedoucími vztahy, které „přežily“ tábor a mohly pokračovat v rámci dalších aktivit OD5K10 (NZDM nebo
volnočasové aktivity). V září 2014 proběhlo potáborové setkání s účastníky a jejich rodiči. Společně jsme zavzpomínali na tábor u promítání
fotek, táborové písničky a několika her.
V hodnocení rekreačně-výchovného tábora jsme
od vedoucích, od dětí i jejich rodičů zaznamenali
pouze pozitivní reakce.
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F inanční zpráva

Účetní zisk za rok 2014

18 519,97 Kč

Stav pokladny k 31. 12. 2014
14 627 Kč
Stav bankovního účtu u ČSOB Poštovní spořitelny k 31.12.2014 4 491,66 Kč
Stav bankovního účtu u Fio banky k 31. 12. 2014
455 027,28 Kč
Náklady Celkem	
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Spolu v Centru 5KA 3 (volnočasové aktivity)
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD MRK
- z toho Provoz OD5K10
- z toho Vedlejší hospodářská činnost

2 225 358,39 Kč
1 109 396,06 Kč
695 344,78 Kč
218 408,00 Kč
107 753,30 Kč
91 378,50 Kč
3 077,75 Kč

Materiál
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho Spolu v Centru 5KA 3 (volnočasové aktivity)
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD MRK

179 594,42 Kč
86 755,64 Kč
17 542,00 Kč
68 474,48 Kč
6 822,30 Kč

Energie
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3

116 256,38 Kč
79 828,38 Kč
24 428,00 Kč
12 000,00 Kč

Prodané zboží Vedlejší hospodářská činnost
Opravy a udržování
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

3 077,75 Kč
1204,70 Kč
611,70 Kč
593,00 Kč

Cestovné
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

37 321,00 Kč
20 209,00 Kč
4 509,00 Kč
12 322,00 Kč
281,00 Kč
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Náklady na reprezentaci
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
Ostatní služby (nájmy, telekomunikace, jiné služby)
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

245 164,94 Kč
62 698,94 Kč
105 196,19 Kč
23 945,81 Kč
53 324,00 Kč

Mzdové náklady
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
- z toho Provoz OD5K10

1 266 596,00 Kč
663 290,00 Kč
395 271,00 Kč
94 842,00 Kč
45 000,00 Kč
68 193,00 Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Provoz OD5K10

312 738,00 Kč
160 855,00 Kč
126 741,50 Kč
1 956,00 Kč
23 185,50 Kč

Zákonné pojištění zaměstnanců
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

3 194,00 Kč
1 679,26 Kč
1 514,74 Kč

Stravenky zaměstnanců
- z toho NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

43 065,00 Kč
24 970,00 Kč
18 095,00 Kč

Ostatní daně a poplatky NZDM Centrum 5KA
Jiné ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky)
- NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
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8 072,20 Kč
3 786,00 Kč
4 060,20 Kč
226,00 Kč

260,00 Kč
8 814,00 Kč
4 452,14 Kč
1 454,35 Kč
807,51 Kč
2 100,00 Kč
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Výnosy
Tržby z prodeje služeb
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho na volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD
- z toho Vedlejší hospodářská činnost
Tržby za prodej zboží Vedlejší hospodářská činnost
Úroky
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

2 243 878,36 Kč
237 491,30 Kč
61 890,00 Kč
45 450,00 Kč
57 598,00 Kč
62 253,30 Kč
10 300,00 Kč
5 382,00 Kč
5,06 Kč
2,34 Kč
2,72 Kč

Dary
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou
- z toho na volnočasový projekt Spolu v Centru 5KA 3
- z toho Provoz OD5K10

66 000,00 Kč
45 811,50 Kč
6 000,00 Kč
10 810,00 Kč
3 378,50 Kč

Jiné ostatní výnosy Tábor OD5K10 ve spolu práci s OSPOD

45 500,00 Kč

Provozní dotace MPSV
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

1 197 000,00 Kč
746 000,00 Kč
451 000,00 Kč

Provozní dotace Královéhradecký kraj
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

72 000,00 Kč
47 000,00 Kč
25 000,00 Kč

Provozní dotace Město Rychnov n. Kn.
- z toho na NZDM Centrum 5KA
- z toho Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

372 500,00 Kč
200 000,00 Kč
172 500,00 Kč

Provozní dotace MŠMT projekt Spolu v Centru 5KA

150 000,00 Kč

Provozní dotace Úřadu práce HK Provoz OD5K10

88 000,00 Kč

Provozní dotace Město Vamberk NZDM Centrum 5KA

10 000,00 Kč

Výroční zpráva OD5K10, o.s. za rok 2014
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ROZVAHA ke dni 31. 12. 2014 (zaokr. na celé koruny)
Aktiva:
Zboží
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Celkem

372 Kč
14 627 Kč
200 Kč
459 519 Kč
119 360 Kč
11 000 Kč
5 072 Kč
610 150 Kč

Pasiva:
Závazky z obchodních vztahů
Zaměstnanci
Zúčt. s inst. sociálního zabezpečení
Ostatní přímé daně
Dohad. účty pasivní
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Celkem

760 Kč
100 852 Kč
39 599 Kč
11 978 Kč
119 360 Kč
319 081 Kč
18 520 Kč
610 150 Kč

Poděkování za spolupráci a podporu
Všem dárcům, partnerům a spolupracovníkům děkujeme, že nám pomáháte
rozvíjet a uskutečňovat pomoc potřebným lidem z našeho regionu!
Jsme členy:
Česká asociace streetwork, o.s. (Centrum 5KA)
Prakk - pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje (Centrum 5KA)
Asociace občanských poraden, o.s. (Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou)
Komunitní plánování Města Rychnov nad Kněžnou (Centrum 5KA i OP RK)
Spolupracujeme s:
OSPOD Rychnov nad Kněžnou
Pedagogicko-psychologická poradna, okres Rychnov nad Kněžnou
Péče o duševní zdraví, z.s.
Volnočasový Klub Vješák Dobruška
Volnočasový Klub Kamin Ústí nad Orlicí
Nevo Dživipen, Nové Město pod Smrkem
Maják, o.p.s.
MŠ a ZŠ Brána v Nové Pace
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Podpořili nás:
Město Rychnov nad Kněžnou
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Úřad práce ČR
ČSOB, a. s. a Poštovní spořitelna, a. s. (prostřednictvím projektu AOP)
Město Vamberk
Město Rokytnice v Orlických horách
Město Solnice
Jednota bratrská v ČR
Krestanskatricka.cz
Airsoftguns.cz
Profisteh.cz
Rodina Hetfleischova a další drobní dárci
Rychnov
nad kněžnou

DÍk
y

!

Sháníme finanční partnery, kteří by chtěli podpořit
naši práci. Pokud chcete svými penězi pomoci utvářet pozitivní budoucnost mladých
lidí, ozvěte se nám. Rádi Vám naši práci
představíme a na všechny dary vydáme potvrzení.
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Kde nás najdete?
Centrum 5KA – Komenského 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Údaje o spolku
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OD5K10, o.s. – Komenského 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 728 939 412
(Mgr. Martin Vlasák – předseda sdružení a vedoucí Centra 5KA)
E-mail: info@od5k10.cz
www.od5k10.cz
https://www.facebook.com/od5k10
IČ: 22690361
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2600445803/2010
OD5K10, o.s. je registrováno v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou L 6488.
© OD5K10, o.s., duben 2015

