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Co na úvod?
Výroční zpráva dává prostor k ohlédnutí se za rokem minulým. A věřte, že kolem Nízkoprahového klubu Exit, se děly věci☺
věci☺. A ne jenom kolem našeho klubu, ale
také kolem ostatních „nízkopraháčů“ po celé republice. Tento druh sociální práce s dětmi
dětmi a dospívajícími se totiž stále více ukazuje jako potřebný a mimo to
vhodným způsobem doplňuje nabídku trávení volného času cílové skupiny. Snad proto také začala Česká televize na svém druhém programu vysílat v loňském
roce reklamní spoty s informacemi
informacemi o nízkoprahových klubech pro širokou veřejnost a na podpůrné turné pro „nízkoprahy“ vyrazil po celé ČR Jaroslav Uhlíř
doprovázený známými rockovými kapelami. Ale zpět do Jičína a do Exitu☺
Exitu☺.
V roce 2006 jsme díky vstřícnosti Městského úřadu dostali odpovídající prostory, kam jsme se v záři přestěhovali. Mimo vlastního klubu zde máme rovněž
kancelář, kde má zázemí pracovní tým Exitu, a která je navíc využívána pro individuální rozhovory s našimi klienty. Za nové prostory jsme velmi rádi, protože do této
této
doby, kdy jsme měli pronajaty prostory na Valdštejnově náměstí ve středisku „K„K-klub“ jsme individuální práci s klienty vykonávali vzhledem k nedostačujícímu
zázemí s obtížemi. Teď již bez nějaké nadsázky můžeme říci, že Exit má takové prostory, které odpovídají
odpovídají jeho poslání, a které splňují nároky standardů sociální
práce v nízkoprahovém klubu. Jsme také velmi rádi, že přestože klub změnil svojí adresu a nenachází se již v centru města, našli si k němu jeho stálí klienti cestu a
objevilo se nemálo klientů
klientů nových.
V roce 2006 jsme se rovněž začali připravovat na proces udělení standardu kvality od České asociace streetwork, která dohlíží na to, aby práce sociálních
pracovníků a prostředí,ve kterém jí vykonávají, odpovídaly obecně přijímaným normám asociace. Mimo to jsme se také začali připravovat na udělení registrace
sociálních služeb od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a následnou kontrolu kvality ze strany krajského úřadu, což jsou náležitosti, které vyplývají z nového
zákona o sociálních službách.
Neméně důležitou změnou byla také příprava přechodu činnosti o.s. ForFor-Teenager Apel, které klub do konce roku 2006 provozovalo, pod neziskovou organizaci
Charita Česká republika. K tomuto kroku nás vedl fakt, že Charita Česká republika je největší
největší neziskovou organizací v naší zemi s dobrým jménem a dlouholetými
For--Teenager Apel vykonávalo.
zkušenostmi. Doufáme, že se tento krok pozitivně projeví při stabilizaci činností, které doposud o.s. For
Ještě dříve, než se pustíte do čtení výroční zprávy, bychom Vás chtěli upozornit na její závěrečnou část. Najdete tam seznam lidí a institucí, bez jejichž podpory by
Nízkoprahový klub Exit mohl fungovat jen stěží, a nebo vůbec. Děkujeme Vám za podporu☺
podporu☺.
Bc. David Rejlek
předseda o.s. ForFor-Teenager Apel
ředitel Oblastní charity Jičín

Markéta Plechatá,
Plechatá, Dis.
vedoucí NZDM Exit
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Kdo jsme a co děláme?
Jsme občanské sdružení, které vzniklo již v roce 2001.
Našim cílem je:
Pomoci dětem a mládeži v obtížných životních situacích.
situacích.
Podílet se na potírání sociálně patologických jevů u dětí
a dospívajících.
Nabízet programy založené na principu
zážitkové pedagogiky za účelem stmelení kolektivu a
sebepoznání.
Spolupracovat s jinými subjekty ,
které působí v oblasti primární
primární prevence.

V rámci činnosti občanského sdružení realizujeme tři projekty a na jednom se podílíme.
Naše projekty:

Nízkoprahový klub EXIT
Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
Probační program Amicus
Orientační dny
dny pro školy (ve spolupráci s Biskupstvím
královehradeckým)
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Kdo u nás pracuje?
Bc. David Rejlek
předseda občanského sdružení, sociální pracovník

Dobrovolníci:

Markéta Plechatá DiS.
DiS

Tomáš Fendrych – webmaster klubového webu exitexit-klub.wz.cz
Petra Hanušová – výtvarné aktivity
Tereza Bulíčková – výtvarné aktivity
Lenka Frýbová – volnočasové aktivity
Lenka Brůnová – volnočasové aktivity
Dominika Tobiášová – volnočasové aktivity
Radka Ježková – volnočasové aktivity
Denisa Matějková – volnočasové aktivity
Pert Šabaka – morální podpora

místopředseda občanského
sdružení, vedoucí
vedoucí nízkoprahového
nízkoprahového
klubu EXIT, sociální prcovník

Mgr. Ondřej Beneš
sociální pracovník

Radek Valenta
externí sociální pracovník
o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Poskytované služby:

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Posláním nízkoprahového klubu EXIT je
zlepšovat kvalitu života dětí a mládeže
v Jičíně a blízkém okolí.

V rámci NZDM Exit jsou poskytovány tyto služby:
sociálně –terapeutické činnosti (krizová intervence, situační intervence, poradenství,
informační servis, návazné služby)
výchovné,vzdělávací a aktivizační
aktivizační činnosti (výlety, besedy, hry, vaření, sportovní aktivity,
diskotéky, doučování, letní tábor atd.)
preventivní a výchovné programy

Veškeré služby poskytujeme na základě principů nízkoprahovosti.

Cíle:
Principy nízkoprahovosti
Vyhledávat,oslovit a kontaktovat ty, kteří službu
potřebují
Předcházet, snižovat a omezovat rizika dopadu
sociálněsociálně-patologických jevů
Zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti členů
cílové skupiny
Pomáhat v obtížných životních situacích,poskytnout
situacích,poskytnout
odpovídající sociální služby
Posilovat schopnost zvládat obtížné životní situace
vlastními silami
Nabízet bezpečný prostor pro trávení volného času
Podporovat vlastní aktivity a nápady cílové skupiny,
pomáhat při jejich realizaci
Veškeré
Veškeré cíle směřují k tomu, aby děti a mládež
v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí
přirozeného místního společenství, mohli žít běžným
způsobem života, mohli využívat místní instituce, které
poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a
své
své vlastní možnosti.

službu realizujeme
realizujeme tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové,
prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory
zařízení či využít nabídku poskytovaných služeb.
zařízení vytváří prostředí,
prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí
cílové skupiny.
uživatel se svobodně rozhoduje o vstupu, využívání či ukončení služby aniž by pocítil změnu postoje
či kvalitu služby.
pro omezení přístupu ke službě není důvodem
důvodem pasivita či názorová odlišnost.
uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje musí být
vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje, které jsou
nezbytné pro poskytování odborných
odborných a kvalitních služeb.
pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé mohou přicházet a
odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen se zapojit do
připravených činností.
služby sociálního
sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. Uživatelé se mohou finančně podílet na
volnočasových aktivitách (výlety, koncerty, tábory)
službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním
neomezuje sám sebe, ostatní klienty,
klienty, pracovníky či efektivitu služby.
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Cílovou skupinou NZDM Exit jsou děti a mládež ve věku od 10 do 21 let, kteří
Jsou ohroženy sociálněsociálně-patologickými jevy (záškoláctví, kriminalita, zneužívání návykových látek).
Nacházejí se v obtížné životní situaci, pro kterou se cítí, nebo již jsou vyloučeni ze svého sociálního prostředí (narušené rodinné a vrstevnické vztahy, problémy
ve škole a jiné osobní problémy).
Mezi další charakteristiky cílové skupiny patří:
nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
dávají přednost pasivnímu trávení volného času

Návštěvnost klubu EXIT v roce 2006
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Během roku 2006 se klub přestěhoval do nových a lépe
vyhovujících prostor. Rozšířila se otvírací doba
doba a našich služeb
začalo využívat mnoho nových klientů.
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Leden
Od ledna v klubu EXIT začal pracovat další pracovníkpracovník- Mgr. Ondřej Beneš.
Beseda s policií – proběhla beseda se zástupci policie, kde měli naši klienti
možnost dozvědět se něco o svých právech a o průběhu trestního řízení.
Vaření – v lednu jsme několikrát vařili a pekli, např. výborné bramboráky.
Diskotéka – tančilo se a tančilo…
Víkend pro dobrovolníky - hned na začátku roku jsme se vydali do Jánských
Lázní, abychom utužili vztahy s dobrovolníky. Na programu byly komunikační hry,
které měly procvičit schopnost vyjádřit se a pochopit druhého. Akce se účastnil
také jičínský
jičínský kaplan Petr Šabaka, který pro dobrovolníky uspořádal „kotel“, kde mu
mohli klást různé záludné otázky, čehož někteří velmi využili. Dozvěděli se tak, jak
se člověk stane knězem, jaké je žít v celibátu, co je úkolem kněze, co církev může
nabídnout mladým lidem apod.

Únor
Promítání filmu – společně jsme se dívali na film, který si klienti klubu sami vybrali.
Beseda o závislosti na alkoholu – beseda byla určena hlavně dobrovolníkům. Během besedy byly

dobrovolníkům zodpovězeny všechny jejich otázky týkající se léčby závislosti na alkoholu. Posluchači
jevili zájem o informace.
Valentýnská diskotéka – diskotéka na svátek svatého Valentýna už je u nás velmi oblíbenou tradicí.
Během diskotéky se nejen tančilo, ale i soutěžilo.
Rockový koncert – chladný únor jsme
jsme trochu rozpálili rockovým koncertem, kde zahrály kapely:
Ropovod, Old Place a Je Tma.
Tělocvična – od února jsme společně začali chodit do tělocvičny. Našim záměrem bylo ukázat další
možnost trávení volného času. Tělocvična se těšila velké oblibě a chodili
chodili jsme do ní pravidelně jednou
týdně až do dubna.

Březen
Promítání filmu – klienti si vybrali další film.
Výlet na Zebín - i přes velmi nepříznivé počasí jsme se rozhodli, že ten kopec zdoláme. Bylo

to velmi náročné, ale nakonec naše výprava vyšplhala až nahoru, kde někteří štěstím i brečeli☺
brečeli☺
Turnaj ve fotbálku – pro naše klienty jsme uspořádali turnaj ve stolním fotbale. Účastnilo se
6 dvojic, které s velkým nasazením bojovaly o vítězství.
Diskotéka – měsíc bez diskotéky, to by snad ani nešlo…

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Duben
Jarní úklid v klubu – začátek měsíce jsem věnovali úklidu. Za vydatné pomoci našich klientů jsme si klub pěkně
uklidili a zároveň trochu přestěhovali nábytek.
Promítání filmu – filmy jsou pořád oblíbené.
Výlet na Zebín – konečně
konečně se udělalo hezky a svůj výlet na kopec Zebín jsem si zopakovali. Tentokrát nás už
nečekalo zdolávání závějí. Výstup jsme si zpestřili nějakou tou hrou.

Květen
Vaření – po dlouhé době jsme si zas něco dobrého společně uvařili.
Hřiště - jelikož už bylo škoda být zavřeni v tělocvičně, začali jsem
chodit na hřiště. Na hřiště jsme chodili pravidelně až do prázdnin.
Turnaj ve fotbálku – turnaje jsou oblíbené a tak čas od času musí
být.
Kadeřnický den – tohle byla akce jen pro holky. Do klubu nám přišla
přišla
kadeřnice a celý den jsme se stříhali a česali.

Červen
Dětský den – den dětí jsme společně strávili na akci připravené na
sportovním stadionu. Vyzkoušeli jsme si soutěže, ale nejvíc nás bavilo
se fotit s policisty a hasiči.
Majáles – jako mumie jsme se zapojili do majálesového průvodu.
Spaní na Bradleci – trochu dobrodružství jsme okusili při
přenocování na hradu Bradlec, kde jsme hráli hry, opékali a poseděli u
ohně.
Diskotéka – konec školního roku jsme oslavili diskotékou.
Pracovní víkend na Yettici - na základě nutnosti pracovat na
manuálech NZDM EXIT, přípravě tábora a stmelení pracovního teamu,
byl uspořádán víkend na horské chatě Yettice. Zúčastnili se ho všichni
pracovníci klubu, externí spolupracovníci a jeden dobrovolník.
o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Červenec
Prázdniny přinesly omezení provozu klubu. Pracovníci si vybírali
dovolené a jeden týden byl letní tábor. V létě jsme se snažili být
mnohem víc venku.
Výlet na Pelíšek – pěšky jsme se vydali za koupáním.
Promítání filmu – i v létě jsme
jsme si promítali.
Diskotéka - to v létě taky nesmělo chybět.

Srpen
V srpnu jsme získali nové prostory
prostory pro klub a tak
jsme se pomalu a jistě začali stěhovat … Nové
prostory však bylo potřeba nejprve
nejprve připravit. Do
rekonstrukcí a následných úprav se zapojili i naši
klienti. Mnoho z nich celé dny trávilo natíráním,
malováním a uklízením. Jejich pomoci si velmi
vážíme.

Září
Konečně otevření nového klubu. Klub byl
slavnostně otevřen
rockovým koncertem
22.9.2006.
Diskotéka – nové velké prostory se hned musely
otestovat
otestovat diskotékou a jelikož se osvědčily,
uspořádali jsme hned další.
Tancování – protože jedním z našich cílů je
podporovat mladé lidi při seberealizaci, umožnili
jsme zkoušet začínající taneční skupině v našich
prostorách. Holky v klubu zkouší dvakrát týdně.
týdně.

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Říjen
Turnaj ve fotbálku - 6 dvojic změřilo svoje síly.
Vaření - v nové kuchyni se to vaří…
Promítání filmu - i v novém klubu si pouštíme své
oblíbené filmy.

Listopad
Pečení bramboráků – společně jsme si upekli
výborné bramboráky.
Výroba draka - pod vedením dobrovolnic jsme
vyráběli draka, ten bohužel nikdy nelítal, ale je z něho
nádherná dekorace do klubu.
Výroba přáníček
přáníček a ozdob – svátky se blíží a tak
jsem se na ně začali připravovat.

Prosinec
Rockový koncert – koncert při otevření
měl úspěch, tak jsem si ho zopakovali.
Zahráli nám Je Tma a Twillight Symphony
Výzdoba klubu – společně s klienty jsme
si klub vánočně vyzdobili.
Pečení vánočního cukroví – co by to
bylo za Vánoce bez cukroví. Několik kousků
výborného cukroví jsme si taky upekli.
Soutěže – ještě před Vánocemi jsme si
trochu zasoutěžili.

Konec roku byl spojen se smutnou zprávou.
Po roce od nás odešel pracovník Ondra
Beneš.Všem nám to bylo moc líto.

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Procentuální vyjádření poskytnutí dané služby

Sociální služby
Poskytnutí pomoci v těžkých životních situacích
dětí mládeže je pro nás prioritou.
Typ služby
krizová intervence
situační intervence
poradenství
spolupráce s rodinou
spolupráce s jinou
institucí
informační servis
doprovodné služby

Počet poskytnutí
8
4
79
3
8

informační servis
3%
doprovodné služby
1%
spolupráce s jinou
institucí
krizová intervence
8%
7%
spolupráce s
rodinou
3%

situační intervence
4%

3
1
poradenství
74%
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Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
Tábor jsem pořádali již po druhé. Konal se od 8. do 15. července 2006 a
účastnilo se ho 14 dětí.
Cíle pobytu:
Umožnit dětem ze sociálně slabých rodin strávit o letních prázdninách
týdenní pobyt, kterého by se bez našeho finančního přispění jinak
nezúčastnily.
Naučit je sociálním dovednostem.
Naučit je smysluplnému využití volného času.
Seznámit je lépe s nebezpečím sociálně
sociálnělně-patologických jevů.
Tábor finančně podpořilo město Jičín a sponzoři, díky tomu byl finanční
příspěvek rodičů dětí menší než na běžném táboře. Při pobytu byl velký
důraz kladen zejména na sociální dovednosti, ale nezapomněli jsme ani
na hry a zábavu. Během pobytu vedli instruktoři s dětmi rozhovory na
různá témata, např. drogy, alkohol, násilí atd.

Probační program AMICUS
V listopadu 2005 získalo o.s. ForFor-Teenager Apel akreditaci na probační program pro
mladistvé delikventy AMICUS.
Cílová skupina:
skupina:
Program je určen mladistvím delikventům ve věku od 15 do 18 let. Do programu mohou být
zařazeni i klienti mladší nebo starší, pokud by to program nenarušilo a bylo by to prospěšné
pro samotného klienta i pro ostatní účastníky programu. Do programu nejsou
nejsou zařazeni
pachatelé násilných trestných činů.
Cíl programu:
Cílem programu je opětovné zařazení klienta do společnosti a předcházení jeho opakované
trestné činnosti. Toho se snažíme dosáhnout tím, že se zaměřujeme na rizikové faktory v
chování klienta jako
jako jsou špatná komunikace a neschopnost řešit problémy, nezaměstnanost
nebo nedokončené vzdělání, neznalost systému institucí a jejich fungování. Dalším rizikovým
faktorem, na který je program zaměřen, je hodnotový systém. Klientům pomáháme osvojit si
pozitivní
pozitivní sociální chování a rozvíjet jejich osobnost. Program se věnuje i špatným vztahům v
rodině a problematice závislostí.
V roce 2006 byl program uložen dvěma klientům, ale absolvoval ho pouze jeden.

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Orientační dny pro školy
školy
Naši pracovníci se účastní jako lektoři programu „Orientační
dny“, který je určen studentům prvních ročníků středních
škol. Projekt se zaměřuje především na „vyzbrojení“ dětí a
studentů dovednostmi a informacemi, které posílí jejich
osobnost a tím schopnost nepodléhat módním
módním trendům a
závislostem, svobodně se rozhodovat, vážit si svého života a
pochopit jeho smysl.
Během dvoudenního programu jednoho kurzu žáci jedné
třídy v doprovodu zkušených pracovníků s mládeží
přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují
k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před
vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné
názory. Mají čas se zastavit, zamyslet se, pohlédnout na své
problémy s odstupem a případně se rozhodnout pro další
životní krok či směr.
směr. Základní metodou jsou zážitkové hry a
reflexe k prožitkům. Program významným způsobem
pomáhá k růstu osobnosti mladého člověka.
Projekt pořádá Katechetické centrum Biskupství
královehradeckého. My se podílíme na programech
určených pro školy z Jičína blízkého
blízkého okolí.

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Vydařili se nám plány na rok 2006?
Naše plány na rok 2006 byly:
přesunutí do nových prostor
zkvalitnění služeb dle standardů
realizace probačního programu pro mladistvé delikventy AMICUS
nadále spolupracovat na projektu Orientační
Orientační dny pro školy
připravit letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
pokračovat v tvorbě metodických manuálů pro poskytování služeb
zlepšovat spolupráci s ostatními institucemi
zaměřit se na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež

A jak se nám to podařilo…
Přesunutí do nových prostor se nám povedlo na podzim. Nové prostory sebou přinesly také změny. Konečně jsme mohli rozšířit naši otvírací dobu a nabídnout
našim klientům větší prostor pro trávení volného času. Díky novým prostorům
prostorům získalo naše zařízení zázemí, naši pracovníci mají konečně svou kancelář a práce
se v mnohém usnadnila. Kancelář zároveň slouží jako místo pro rozhovory s klienty, které vyžadují soukromí.
Zkvalitnění služeb dle standardů - tento cíl byl pro nás jeden
jeden z nejdůležitějších. Po celý rok jsme pracovali na materiálech, službu jsme upravovali tak, aby
splňovala všechny standardy pro sociální služby. Na podzim jsme absolvovali zkušební rozvojový audit České asociace streetwork sdružující nízkoprahové
služby
služby a konzultaci v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní síti
sociálních služeb nedostatků Královehradeckého kraje. Obě konzultace proběhly dobře a nebyly odhaleny žá
žádné
dné zásadní problémy.
Realizace probačního programu pro mladistvé delikventy AMICUS – tento cíl se nám bohužel nepodařilo naplnit v plné míře. Program byl spuštěn teprve ke konci
roku z důvodu vhodných adeptů do programu.
Nadále spolupracovat na projektu
projektu Orientační dny pro školy – naše spolupráce na projektu Orientační dny pro školy v roce 2006 úspěšně pokračovala.
Připravit letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin – tábor v létě proběhl s velkým úspěchem a už se velmi těšíme na další.
Pokračovat
Pokračovat v tvorbě metodických manuálů pro poskytování služeb – tento cíl je provázaný s naplňováním standardů sociálních služeb. Naši pracovníci a
dobrovolníci po celý rok pracovali na materiálech, které se týkají fungování služby. Proběhl jeden víkendový pobyt,
pobyt, kde pracovníci společně s dobrovolníky
věnovali veškerý čas zpracování materiálů. V roce 2007 nás čekají už jen drobná dokončení.
Zlepšovat spolupráci s ostatními institucemi – navázaná spolupráce z let minulých pokračovala dál. Naše vztahy s jinými institucemi se utužily a veškerá
spolupráce byla v zájmu klientů.
Zaměřit se na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež – tento cíl paří mezi ty nenaplněné. V rámci našich možností jsme realizovaly některé aktivity,
ale z personálních důvodů jsem
jsem si nemohli dovolit více.
o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Co plánujeme na rok 2007?

S kým spolupracujeme?

Rok 2007 je pro nás spojen s velkou změnou. Občanské sdružení ukončilo svou
činnost a od ledna 2007 přešly veškeré závazky pod
pod Oblastní Charitu Jičín. Pro
pracovníky, klienty i spolupracující organizace je to změna, která by však neměla
ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb.
Pro rok 2007 jsme si již jako Oblastní Charita Jičín vytyčili tyto cíle:
Personální rozšíření.
Dokončení
Dokončení veškerých metodických materiálů.
Úspěšné absolvování auditu kvality poskytování sociálních služeb.
Realizovat výchovné a preventivní programy pro děti a mládež.
Rozšířit působnost organizace na poli sociálních služeb.
Zlepšit informovanost veřejnosti o našich službách.

Biskupství královehradecké
Pracovní skupina NZDM
Královehradeckého kraje
Základní a střední školy v Jičíně
Oddělení sociálně – právní ochrany dětí a
rodiny MěÚ Jičín
Středisko probační a mediační
mediační služby
v Jičíně
LAXUS – terénní programy
Občanské poradenské středisko Jičín
Poradna pro manželství a mezilidské
vztahy Jičín

Kdo je našim partnerem a dárcem?
Ministerstvo práce a sociálních
sociálních věcí

Nadace Pro Radost

Nadace VIA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Město Jičín

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Rozpočet 2006
Příjmy:
MPSV
Krajský úřad Královehradeckého kraje
Městský úřad Jičín
Nadace VIA
Sklopísek Střeleč a.s.
Vlastní příjmy
Úroky
Celkem

323 100,50 000,220 000,11 355,25 000,11 890,32,641 377,377,-

Náklady:
Materiálové
Nemateriálové
Osobní
Ostatní
Celkem

53 510,127 023,454 991,4 366,639 890,890,-

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel
Na Jihu 553
Jičín 506 01
tel./fax: 605521429/605900185
e-mail: d.rejlek@seznam.cz
www.exitwww.exit-klub.wz.cz
IČ: 736 33 755
Číslo registrace u MV: VS/1VS/1-1/48 903/01903/01-R
č.ú.: 3535-7058030247/0100
o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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Komu děkujeme?

Poděkování za pomoc Nízkoprahovému klubu patří:
Ondřeji Benešovi,
Benešovi, který v klubu v roce 2006 pracoval jako druhý zaměstnanec na plný úvazek. Děkujeme za jeho ochotu a svědomitost, se kterou svojí práci
vykonával, a to mnohdy i nad rámec své pracovní doby.
Markétě Plechaté, vedoucí NZDM Exit, jejíž zásluhou jsou poskytované sociální služby na mnohem lepší úrovni, než tomu bylo v roce minulém. Poděkování jí
patří rovněž za spolehlivost a vynaložené pracovní úsilí, se kterým své povolání vykonává.
Radním města Jičína za podporu a důvěru, která se z jejich strany projevila především poskytnutí finančního příspěvku na provoz klubu, ale také poskytnutím
nových prostor, ve kterých klub sídlí. Zvláště děkujeme místostarostům panu Ing. Jiřímu Vitvarovi a jeho nástupci panu Ing. Ladislavu Bryknerovi v jejichž gesci
se sociální
sociální služby nachází. Děkujeme panu |Ing. Rostislavu Vodákovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín za vstřícné jednání,
metodickou pomoc a podporu při zajištění provozu klubu.
Všem ostatním donátorům za poskytnutí příspěvku na provoz:
provoz: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Sklopísek Střeleč
a.s., Nadace Via, Nadace pro radost.
Ředitelům základních a středních škol v Jičíně za vstřícné jednání.
Středisku pro volný čas „K„K-klubu“, za poskytnutí
poskytnutí prostor, ve kterých měl Exit své první sídlo.
Pracovníkům Biskupství královéhradeckého za spolupráci při programu primární prevence pro základní a střední školy pod souhrnným názvem „Orientační dny
pro školy“.
Pracovníkům Poradny pro manželství a mezilidské
mezilidské vztahy v Jičíně, a to zejména paní Miluši Sixtové, za její ochotu poskytovat klubovým pracovníkům
konzultace.
Pracovníkům Probační a mediační služby ČR za spolupráci při realizaci probačního programu pro mladistvé delikventy.
Soudcům okresního
okresního soudu a státním zastupitelům v Jičíně za důvěru a spolupodílení se na probačním programu pro mladistvé delikventy.
Pracovníkům úseku sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Jičín za spolupráci v otázkách výchovným problémů dětí a mládeže.
Dobrovolníkům (většinou studenti jičínských středních škol) a praktikantům za pomoc při zajišťování volnočasových aktivit v klubu.
Týdeníku Nové Noviny za poskytnutí prostoru pro informovanost o naší činnosti a za zasílání jejich týdeníku zdarma.
Panu Bohumíru
Bohumíru Procházkovi za poskytnutí prostoru pro informovanost o naší činnosti v jeho kulturním „skoro – měsíčníku“ a za jeho bezplatnou a mnohdy
osobní distribuci do našeho klubu.
….a všem těm, na které jsme v té dlouhé řadě zapomněli☺
zapomněli☺
o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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A co o nás psaly noviny?
noviny?

o.s.Foro.s.For-Teenager Apel, Na Jihu 553, Jičín
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