Zpráva o činnosti občanského sdružení
ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc
za rok 2012
Posláním sdružení je
být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži
a podpora rozvoje člověka jako integrální bytosti.
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1. ÚVODNÍ SHRNUTÍ roku 2012
Tým pracovníků služeb prevence o.s. ZIP v roce 2012

Počáteční část roku 2012 byla ovlivněna nedostatkem
financí, což přimělo organizaci k zmenšení pracovního
týmu zaměstnanců a k úpravě rozsahu projektů služeb
sociální prevence, aby se předešlo jejich pozastavení.
Projekt střediska Klub PECKA byl ukončen. Za velké
podpory projektu dlouhodobého dobrovolnictví se podařilo
zvládnout první čtvrtletí roku.
Následovala finanční podpora z grantu Nadace OKD, díky
které mohla dále pokračovat hlavní činnost sdružení bez
dalších velkých změn v průběhu celého roku.
Hlavní činnost organizace byla nadále zaměřena na mladé
lidi ve věku od 12 do 26 let, pro které jsme v odpoledních
hodinách realizovali celoroční služby sociální prevence: 5x týdně v klubu nebo v terénu a 3x týdně v ulicích
města prostřednictvím realizace dvou projektů služeb sociální prevence:
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 3NYTY“ (pro věkovou skupinu 13 – 26 let)
- terénní program „STREETWORK TEENS Havířov“ (pro věkovou skupinu 12 – 19 let).
Cílem obou projektů je nabízet dostupné služby mladým lidem a podporovat je v jejich obtížných životních
situacích. Uživatelé mohou využít bezplatně místo i materiál pro trávení volného času, zároveň mohou využít
pracovníky pro rozhovor, poradenství nebo k doučování a jiné formy podpory. Pracovní týden (od pondělí do
soboty) zajišťoval tým pracovníků a dobrovolníků. Pro uživatele služeb se podařilo zrealizovat programy
s nocováním v klubu a také v rámci fakultativní činnosti víkendový pobyt na horách a výlet mimo město.
V projektu primární prevence „ZDRAVÁ MLÁDEŽ Havířov“ byly realizovány interaktivní besedy s tématy
prevence a etiky pro žáky druhého stupně havířovských základních škol a návazný program Klub OFFLINE.
Počet všech uvedených pravidelných služeb sociální prevence a primární prevence byl po většinu roku celkem
dvanáct během týdne (v období školních prázdnin neprobíhaly pouze besedy a program pro žáky ZŠ).
Během června byla navázána spolupráce na realizaci provozu webového portálu JDI DO KLUBU, který je
určen dětem a mládeži trávící svůj volný čas především na internetu kdekoli v ČR.
V měsíci září proběhl jubilejní 10. ročník vytrvalostního závodu „5 BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ“. Další
ročník projektu Festival Kompot jsme nerealizovali především z finančních, ale i personálních důvodů.
Na základě úspěšného hodnotícího auditu v projektu sociální služby Klub 3NYTY během září jsme se stali
členským zařízením České asociace streetwork, o.s. Praha.
Na základě podané žádosti jsme v říjnu obdrželi rozhodnutí o vydání pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.
Činnost sdružení byla celoročně součástí pracovní skupiny Děti, mládež a rodina v komunitním plánování
sociálních a návazných služeb města Havířova.
V průběhu roku se na setkáních Výkonného výboru mimo jiné jednalo o změnách, které přinese rok 2013.
Jednou z nich jsou i důležitá rozhodnutí o dalším směřování a činnosti organizace i v souvislosti s blížící se
platností nového občanského zákoníku.
Těžkosti, které nám rok 2012 přinesl, byly převážené dobrým pocitem z vykonané práce především s dětmi a
mládeží. Stále věříme, že má velký smysl věnovat se mladým lidem, být vzorem a předávat pozitivní hodnoty.

V Havířově dne 29. 6. 2013

Roman Želonka, místopředseda sdružení

2. INFORMACE O SDRUŽENÍ
Obecné informace
Občanské sdružení ZIP je nestátní nezisková organizace založena v roce 1999 pro práci s mladými lidmi
v oblasti prevence, podávání informací a zábavy, poradenství a sociálních služeb.
Název organizace:

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, o.s.

IČ:

70240205

Bankovní spojení:

číslo účtu - 162496512 / 0300
Československá obchodní banka, pobočka Havířov, Dlouhá třída 13

Registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR: pod. č.j. VS/1-1-42 264/99-R dne 22. 12. 1999.
Statutární zástupci:

Webové stránky:

Ing. Petr Špok - předseda
Roman Želonka - místopředseda
www.zdrhovadlo.cz

Poslání sdružení
Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora
rozvoje člověka jako integrální bytosti.
Sdružení má zájem:
• reagovat na aktuální problémy mládeže a vytvořit prostor pro diskusi
• předávat objektivní informace
• ovlivňovat postoje, hodnoty a zájmy jednotlivců i skupin
• vést k úctě k sobě, k druhým i k životu
• podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty
• pomoci nalézat vlastní schopnosti jednotlivce a rozvíjet je s důrazem na tvořivost a kreativitu
• rozvíjet fyzické dispozice jednotlivců
Svých cílů sdružení dosahuje zejména:
• zabezpečováním přednášek, seminářů, diskusních setkání a kurzů
• vydáváním vlastních materiálů
• rozšiřováním nabídky volnočasových aktivit
• zprostředkováním poradenské i praktické pomoci mládeži v krizových situacích
• realizací preventivních programů v oblasti kriminality a drog
• podporou dalšího vzdělávání
• přenosem získaných zkušeností dalším aktivistům
Mezi klíčové hodnoty patří:
• zájem
• úcta
• nasazení
• kvalita
• týmová práce
Hlavní cílovou skupinu, se kterou sdružení pravidelně pracuje, tvoří mladí lidé ve věku od 12 do 26 let.

3. ČINNOST SDRUŽENÍ v roce 2012
Projekt „Klub 3NYTY“
celoroční poskytování ambulantní služby sociální prevence
Druh sociální služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Cílové skupiny:
• děti a mládež ve věku od 13 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Vedoucí provozu klubu: Riana Grulichová

Vedení kontaktní práce: Adam Podstavka

Pracovní tým: Riana Grulichová, Adam Podstavka, Markéta Sztefková, Nikola Hájková a Roman Želonka.
Informace z realizace:
Provozními dny byly
• pondělky, úterky, středy, čtvrtky a soboty v prostoru Klubu 3NYTY na ulici Selská 29 v Havířově,
• pondělky, úterky a čtvrtky v lokalitách města Havířově při terénní formě služby.
Celoroční pravidelný odpolední provoz zahrnoval
• realizaci nízkoprahových klubů a terénní formu realizace služeb pro cílovou skupinu
• poskytování individuálního poradenství a konzultací v klubu pro jednotlivce a skupiny.
Bylo realizováno celkem 244 provozních dnů Klubu 3NYTY (volnočasový klub a oddělené
poradenství/konzultace) v odpoledních hodinách a dalších dnech, při realizaci programů a akcí.
Nejčastěji poskytované výkony služby - kontaktní rozhovor, situační intervence, sociální poradenství,
informační servis.
Nejvíce využívané volnočasové aktivity - stolní fotbálek, počítače/internet, hudební zkušebna a stolní hry.
Statistika:
• volnočasový klub ve 149 dnech, klub pro poradenství/konzultace (doučování, zkušebna aj.) v 95 dnech.
• akce s programem pro uživatele služby: 2x jednodenní a 2x dvoudenní s nocováním v klubu
• akce pro uživatele služeb mimo město: 1x víkendový pobyt v Košařiskách (3 dny), 1x výlet (1 den)
• klub byl navštíven v roce 354 různými zástupci cílové skupiny (stávající uživatelé a noví zájemci o službu)
• celkový počet uživatelů se smlouvou o poskytování služby bylo 148 a dalších zájemců využívající služby
bylo 206.
Další informace o projektu na webové stránce: www.3nyty.cz.

Účastníci při programu na akci „Velkonoc v 3NYTY“

Projekt „STREETWORK TEENS Havířov“
celoroční poskytování terénní služby sociální prevence
Druh sociální služby: Terénní programy
Cílové skupiny:
• děti a mládež ve věku od 12 do 19 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Vedoucí kontaktní práce v terénu: Roman Petrák
Pracovní tým: Roman Petrák, Riana Grulichová, Markéta Sztefková a Roman Želonka.
Informace z realizace:
• provozními dny služby v terénu byly: pondělky, úterky a čtvrtky
• lokality městských částí Havířova - Město, Bludovice a Podlesí (ulice, parky, skrytá místa aj.)
Celoroční pravidelný odpolední provoz zahrnoval
• realizaci nízkoprahové terénní služby pro cílovou skupinu
• poskytování individuálního poradenství a konzultací v terénu pro jednotlivce a skupiny.
Mimo pravidelnou službu v provozních hodinách v každém týdnu proběhly navíc dvě akce, kterých se
uživatelé služby zúčastnili - jednodenní výlet na Gírovou a třídenní víkendový pobyt v Košařiskách společně
s uživateli služby NZDM.
Nejčastěji poskytované výkony služby v terénu byly - situační intervence, kontaktní rozhovor, sociální
poradenství a informační servis.
Statistika:
• terénní služba proběhla ve 161 dnech roku
• celkový počet uživatelů se smlouvou o poskytování služby byl 35, dalších zájemců využívajících služby
bylo 75.
Další informace o projektu na webové stránce: www.zdrhovadlo.cz/streetwork.

„Víkendový pobyt“ Klub 3NYTY a Streetwork Teens Havířov

Projekt „ZDRAVÁ MLÁDEŽ Havířov“
interaktivní besedy prevence a etiky s návaznou činností pro žáky základních škol v Havířově
Na základních školách v Havířově byly realizovány 3x týdně dopoledne interaktivní besedy primární
prevence a etiky. Na besedy navazoval program o názvu Klub OFFLINE, který byl určený pozvaným žákům
ze škol a probíhal jednou týdně odpoledne.
Koordinace projektu: Michal Malina, DiS.
Pracovní tým:

Michal Malina (hlavní lektor a vedoucí návazných aktivit)
Riana Grulichová a Roman Želonka (asistenti realizace projektu)
Lenka Jurečková a Veronika Císařová (vedoucí dobrovolníci programu Klub OFF LINE)

Informace z realizace:
• témata: Prevence šikany, Alkohol a kouření, Dospívání, Partnerské vztahy, Sex a AIDS, Drogy, Světová
náboženství
• 12 základních škol v Havířově, celkem 167 besed, přítomných 4 232 účastníků besed.
Další informace o projektu na webové stránce: www.zdrhovadlo.cz/besedy/zs/index.php.

Projekt „5 BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ“ (5BV)
extrémní vytrvalostní horský závod
Jubilejní 10. ročník vytrvalostního závodu „5 beskydských vrcholů“ byl realizovaný tradičně ve třech dnech
od pátku do neděle 12. - 14. října 2012. Ze základny ve Smilovicích se vydaly stovky závodníků na trať
vedoucí přes 5 kontrolních bodů na vrcholech Konečná, Kozlena, Koubová, Muřinkový vrch a Lysá hora.
Koordinace projektu: Bc. Radek Vampola (ředitel závodu)
Pracovní tým:

Radek Vampola, David Říman, Petr Mohyla, Riana Grulichová,
Jindřiška Římanová a dobrovolnický tým pro zajištění realizace akce

Informace z realizace:
• závodníků: 520 (kompletní trasu zvládlo 210 závodníků)
• délka trati: 120 - 150km (základna - start/cíl sportovní hala Smilovice).
Princip závodu: Závodníci mají za úkol obejít 5 beskydských vrchů ve stanoveném limitu. Na začátku se
dozvídají první vrchol a pak na každém dalším vrchu informaci o následujícím. Nejsou tak schopni předem
odhadnout, jak dlouhý závod bude. Trať je přitom předem stanovena tak, aby nebylo možné ji pro běžného
smrtelníka překonat. Proto se stává pro všechny účastníky obrovskou výzvou.
Další informace o projektu najdete na webové stránce: www.5bv.cz

Závodníci na trati během závodu 5BV 2012

Projekt „DOBROVOLNICTVÍ v o.s. ZIP“
dlouhodobé dobrovolnictví v projektech služeb sociální prevence
Koordinace projektu: Mgr. Markéta Sztefková (Roman Želonka do 10/2012)
Informace z realizace:
Služba dobrovolníků probíhala v nízkoprahovém klubu a při realizaci klubových programů a vícedenních akcí
pro cílové skupiny uživatelů. Po prázdninách se připravilo předání koordinace projektu a v měsíci listopad a
prosinec se uskutečnila dvě zaškolení 8 nových dobrovolníků pro další realizaci. Od ledna do prosince se do
dobrovolnické služby zapojilo celkem 12 dobrovolníků v počtu 300 hodin.
Markéta Sztefková

Dobrovolníci na víkendovém pobytu pro uživatele.

Členství a registrace organizace a její činnosti
Statutární město Havířov
Komunitní plánování sociálních služeb města - členství v Pracovní skupině „Děti, mládež a rodina“.
Moravskoslezský kraj
Pracovní skupina nízkoprahových služeb pro děti a mládež Moravskoslezského kraje:
• členství v části NZDM (Klub 3NYTY)
• členství v části STREET - Terénní programy (STREETWORK TEENS Havířov).
Poskytovatelé preventivních programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji:
• o.s. ZIP jako realizátor besed a programů primární prevence.
Česká republika
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - MPSV (Registr poskytovatelů sociálních služeb):
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub 3NYTY od 9/2007 (č. registrace 6344940)
• terénní program STREETWORK TEENS Havířov od 1/2010 (č. registrace 6166627)
Česká rada dětí a mládeže - ČRDM (členství organizace od 4/2003)
Česká asociace streetwork, o.s. (členství na základě hodnotícího auditu v 9/2012).

Doplňující informace k činnosti:
Řídící a kontrolní orgány sdružení
• Výkonný výbor: Ing. Petr Špok, Roman Želonka, Bc. Radek Vampola, Riana Grulichová
a pověřený zástupce Apoštolské církve - sbor Havířov
• Revizní komise: Ing. Ladislav Pawlas, Kateřina Rychliková
Fundraising, administrativní zpracování a statistické výstupy z projektů
• projekty služeb sociální prevence a fakultativní činnosti: Roman Želonka a Adam Podstavka
• projekt besed pro ZŠ a návazná činnost: Michal Malina a Roman Želonka
• projekt 5 beskydských vrcholů: Bc. Radek Vampola
Řízení a kvalita poskytovaných služeb sociální prevence
• ředitel: Roman Želonka
• sociální pracovník: Mgr. Markéta Sztefková
• externí psycholog, intervize pracovního týmu: Mgr. Alena Kotterbová
Ekonomické a účetní zpracování projektů služeb prevence
• řízení výdajů, podklady pro účetní práce: Roman Želonka
• hotovostní pokladny: Riana Grulichová
• účetní práce - mzdy a příslušná agenda zaměstnanců: Jarmila Bardoňová
- projekty a uzávěrka hospodaření sdružení: Jindřiška Římanová, DiS.

4. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY v roce 2012
Zapojení pracovníků o.s. ZIP v koordinaci pracovních skupin mimo sdružení
• Roman Želonka v PS „Děti, mládež a rodina“ v komunitním plánování sociálních služeb města Havířova
• Adam Podstavka v PS „Nízkoprahové kluby pro děti a mládež Moravskoslezského kraje“
• Riana Grulichová v PS „Terénní programy pro děti a mládež Moravskoslezského kraje“ (do 6/2012).
Zapojení do realizace provozu webového portálu JDI DO KLUBU od České asociace streetwork, o.s.
Už dříve se ve sdružení přemýšlelo o pravidelné podpoře mladých lidí z Havířova i přes internet a proto jsme
měli dva pracovníky proškolené v kurzu internetového poradenství. Během června 2012 se podařilo navázat
spolupráci pro spuštění nového webového portálu s virtuálním klubem, který dostal název JDI DO KLUBU.
Tento projekt, který funguje pod pražskou organizací Česká asociace streetwork (ČAS) má za cíl poskytovat
mladým lidem od 12 let bezpečné trávení času v internetovém prostředí. Do online práce s dětmi a mládeží
z celé ČR se postupně zapojili dva pracovníci o.s. ZIP vzdělaní v oblasti internetového poradenství. Součástí
této činnosti jsou pravidelné hodiny online chatu, kdy pracovníci poskytují poradenství a podporu ve věcech,
s nimiž se na ně obracejí uživatelé této služby, kteří mohou zůstat v anonymitě. Tento projekt má zároveň za
cíl přiblížit všem lidem nízkoprahové kluby v ČR, zrovna takové jako Klub 3NYTY.
Do online chatu prozatím vybrali 4 pracovníky z celé ČR, každý má v místě působení i svého zástupce. A tak
se dva pracovníci našeho sdružení stali součásti malého týmu a mohou přispět svými zkušenostem v této nové
formě práce s mladými lidmi. Portál byl spuštěn v 6/2012. I přes jeho krátké trvání se prostřednictvím nové
formy komunikace už podařilo pomoci mladým lidem v několika závažných případech.
Zapojení do projektu: Roman Želonka (externí pracovník ČAS, o.s. pro on-line chat a administraci portálu)
Riana Grulichová (zástupce pro on-line chat za Klub 3NYTY).
Portál a informace o projektu najdete na webové stránce: www.jdidoklubu.cz .

Skupinka Exit 316
V polovině roku se začalo připravovat větší propojení činnosti mládeže AC, sbor Havířov a o.s. ZIP v podobě
zapojení mládežníků do dobrovolnictví - výsledkem byla víkendovka na horách s výpomocí mládežníků a
zapojení mládežníků do dobrovolné služby v klubu. Prostor klubu jsme na páteční dny poskytovali
k setkávání mládeže a na setkávání EXIT skupinky, na kterou bývají zvaní i uživatelé sociálních služeb Klubu
3NYTY.
Vzdělávání pracovního týmu o.s. ZIP
Pracovní tým se průběžně vzdělával v kurzech a seminářích realizovaných různými subjekty. Nejvíce jsme
využili možnosti vzdělávacích programů v projektu Klíče pro život, který realizoval Národní institut dětí a
mládeže. Vzdělávání v tomto projektu jsme využily pro zaměstnance, ale i pro dobrovolníky a externisty.
Propagace činnosti o.s. ZIP (za 2012/13)
Propagaci činnosti sdružení jsme během roku prováděli i ve spolupráci s jinými subjekty:
• na akci Den sociálních služeb konané 25. května 2012 ve spolupráci s Magistrátem města Havířov
• na Festivalu DOKOŘÁN v Karviné ve dnech 2. - 4. srpna 2012 ve spolupráci s Iniciativou Dokořán
• v článku novin HORNÍK - číslo 18 ze 17.5. 2013 (http://www.ihornik.cz/archiv/hornik-2013-18.pdf)
• natáčením TV Pantuška na víkendové akci Klubu 3NYTY (http://youtu.be/PJSv1fKYZKc).

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
V měsíci srpen 2012 jsme podali na KÚ Moravskoslezského kraje žádost o vydání pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.
V říjnu téhož roku jsme obdrželi rozhodnutí o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle
zákona č. 359/1999 Sb. na tyto činnosti:
1. Vykonávat činnost podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje [§ 6 odst. 1].
Tato činnost byla realizována prostřednictvím terénní služby STREETWORK TEENS Havířov jedním až
dvěma terénními pracovníky celoročně, ve všedních dnech (v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v mimořádně
přidaných dnech).
Dalším způsobem pro vykonávání této činnosti byla e-terénní práce Streetwork Online (SWOL). Do této
služby byli zapojeni dva pracovníci z našeho sdružení.
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm.
a)].
Tuto činnost formou poradenství, informačního servisu nebo spolupráce v rodinách jsme nabízeli klientům a
jejich rodičům v hodinách Poradenství NZDM, během terénní služby STREETWORK TEENS nebo na jiném
smluveném místě.
3. Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a 32].
Prostřednictvím této činnosti jsme se snažili na uživatele preventivně působit v různých oblastech. V měsíci
listopad jsme zorganizovali víkendový pobyt v Košařiskách, které se zúčastnilo 12 klientů a 6 dobrovolníků
na téma V nouzi poznáš přítele. Bavili jsme se tedy o mezilidských vztazích, o přátelství mezi kamarády a
v partách.
4. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti [§ 41].
Prostřednictvím této činnosti jsme se snažili u klientů rozvíjet komunikační a sociální dovednosti, výchovné
činnosti a využívání volného času. Tyto dovednosti mohli klienti rozvíjet trávením volného času v prostorách
NZDM Klub 3NYTY, využíváním všech služeb, které nabízí, zúčastňováním se specifických programů a
přednášek v NZDM Klub 3NYTY nebo na víkendových pobytech.

6. FINANCOVÁNÍ HLAVNÍCH ČINNOSTÍ v roce 2012
Zdroje financování činnosti sdružení:
Projekt Klub 3NYTY
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Nadace OKD
• Moravskoslezský kraj
• Statutární město Havířov (odbor sociálních věcí)
• vlastní zdroje sdružení (rezervní fond)

Projekt STREETWORK TEENS Havířov
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• vlastní zdroje sdružení (rezervní fond)

Návazná činnost k projektům sociálních služeb (klubové a víkendové programy)
• Statutární město Havířov (odbor sociálních věcí)
• Nadace OKD
• Apoštolská církev, sbor Havířov
• příspěvky od účastníků

Projekt ZDRAVÁ MLÁDEŽ Havířov
• Nadace Mezinárodní potřeby (Česká Třebová)
• Statutární město Havířov (odbor školství s kultury)
• Církev na cestě (Havířov)
• F-nadace (Praha)
• příspěvky od účastníků (žáci školních tříd)
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• Ministerstvo obrany ČR
• příspěvky od účastníků (startující týmy)

Doplňující informace:
Z výnosů projektu 5 beskydských vrcholů byly poskytnuté dary
• 5.000 Kč na projekt „Návrat orla skalního do ČR“ Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín
• 10.000 Kč na humanitární projekt „Severní Kavkaz - kráva do každé rodiny“ Nadačního fondu Nehemia.

7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ v roce 2012
Výsledovka za období 1.1.2012 až 31.12.2012
Účet
NÁKLADY

Název

Částka (Kč)

501
501100
501200
501300
501400
501500
502
512
513
518
518100
518200
518300
518400
518500
518800
518900
521
5210
5212
524
524100
524200
542
545
546
549
549100
549200

Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu - DHM
Knihy, časopisy
Ostatní spotřební materiál
Kancelářské potřeby
Potraviny klub
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Poštovné
Hovorné + internet
Propagace
Lektorné
Ostatní služby
Vzdělávání zaměstnanců
Nájemné
Mzdové náklady
Mzdové náklady - hrubá mzda
Dohody o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Sociální poj. za organizaci
Zdravotní poj. za organizaci
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Jiné ost. nákl. - pojistné
Jiné ost. nákl. - bankovní poplatky
Náklady celkem:

205 984
53 700
893
112 739
15 218
23 434
0
42 208
16 580
373 723
1 230
17 416
16 768
128 000
167 219
6 090
37 000
1 248 269
951 904
296 365
322 759
237 085
85 674
1 023
1 070
15 000
3 887
1 562
2 325
2 230 503

602
602100
602200
602300
604
604100
604200
644
682
682100
682200
691
691300
691310

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - internet
Tržby z prodeje služeb - real. přednášek
Tržby z prodeje služeb - ostatní
Tržby za prodané zboží
Tržby za prodané zboží ostatní trička
Tržby za prodané zboží - klub
Úroky
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté příspěvky na akce startovné
Přijaté dary celkem
Provozní dotace
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace - ostatní
Výnosy celkem:

31 310
8 400
22 410
500
90 816
58 616
32 200
886
721 439
219 439
502 000
1 212 000
949 500
262 500
2 056 451

VÝNOSY

Hospodářský výsledek - provozní výsledek (manažerský pohled)
Náklady (bez odpisů, včetně investic):
2 230 503 Kč
Výnosy (dary, dotace, vlastní tržby, ostatní) 2 056 451 Kč
Výsledek hospodaření (ztráta):
- 174 052 Kč
Záporný výsledek byl krytý z vlastních zdrojů organizace (rezervní fond a zisk z prodeje služeb realizovaných v 2011).

8. PODĚKOVÁNÍ
Projekty a činnost sdružení se mohly realizovat díky finanční podpoře z dotací, nadačních příspěvků a darů,
které poskytly uvedené subjekty i jednotlivci, kterým na tomto místě děkujme.
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo obrany

Nadace OKD

Moravskoslezský kraj

Statutární město Havířov

F-nadace

Nadace Mezinárodní potřeby

Církev na cestě, sbor Havířov

Apoštolská církev, sbor Havířov
a jednotliví dárci Mgr. Daniel Rychlik a Ing. Robert Reček.
Naše další poděkování za spolupráci a podporu v realizované činnosti patří pracovníkům
• úřadu Moravskoslezského kraje (odbor Sociálních věcí),
• úřadu Statutárního města Havířov (odbor Sociální věcí, odbor Školství a kultury),
• pracovníkům organizací Česká asociace streetwork, o.s. (Praha), Národní institut dětí a mládeže (Praha),
Česká rada dětí a mládeže (Praha),
• všem lidem a pracovníkům spolupracujících v uvedených pracovních skupinách, jejichž jsme členy.
Děkujeme lidem za vykonanou činnost pro sdružení
• všem dobrovolníkům a pomocníkům, bez jejichž podpory by se nemohly realizovat další ročníky některých
projektů o.s. ZIP a návazná činnost sdružení zaměřená na cílové skupiny projektů,
• aktivním členům organizace za jejich práci a dalším lidem za jejich dlouholetou podporu naší činnosti,
• všem externím pracovníkům a zaměstnancům o.s. ZIP za jejich práci.

9. KONTAKTY NA ORGANIZACI
Sídlo a adresa

Občanské sdružení ZIP
Selská 29/394, 736 01 Havířov

Kancelář

telefon: 595 171 410, FAX: 595 171 615, e-mail: kancelar@zdrhovadlo.cz

Ředitel

mobil: 603 833 418

Klub 3NYTY

mobil: 733 627 232, e-mail: 3nyty@zdrhovadlo.cz

Streetwork

mobil: 731 900 888, e-mail: street@zdrhovadlo.cz

