Výroční zpráva SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 00 Brno za školní rok
2008/2009
Podle zákona č. 562/2004, kterým se mění a doplňuje zákon č.306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č.132/2000
Sb., zákona č. 284/2002 Sb., § 3, odstavec 2 písmeno b)

Předkládáme Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2008/2009
ázev školského zařízení:
Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME
Identifikátor zařízení:

600 030 181

IČO: 643 27 965
Právní forma: Občanské sdružení – nestátní nezisková organizace
Adresa: Bořetická 2, 629 00 Brno – Vinohrady
Zřizovatel školy: Mgr. Vladislav Vaňák, rodné číslo: 44 10 28 / 460
Adresa:
Bayerova 9, 602 00 Brno
Školské zařízení sdružuje:
1. Internátní část SVP HELP ME
Kapacita: 16
cílová:
16 lůžek
IZO: 110 300 521
Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 1.3.1999
Datum vystavení posledního rozhodnutí: 25.2.1999
2. Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME ambulantní část
Kapacita: 24
IZO: 110 036 425

cílová:

24 žáků

cílová:

50 jídel

1. Školní jídelna
Kapacita:
¨

50

IZO: 110 300 424

Datum účinnosti posledního rozhodnutí:
Datum vytavení posledního rozhodnutí:
Č.j. posledního rozhodnutí:

1.3.1999
25.2.1999
12 116/99-21

Datum poslední aktualizace:
Datum zařazení do sítě:

1.3.1999
30.5.1997

S účinností od 4.3.2008 jsme obdrželi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ROZHOD:UTÍ č.j. 4 457/2008-21, Spis. Zn. M-07-4 457/2008-21
Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME

IZO: 110 036 425

Právní forma: občanské sdružení
Identifikátor právnické osoby: 600 030 181

IČ: 64 327 965

S účinností od 4.3.2008 se do školského rejstříku zapisuje: Středisko výchovné péče
Příloha č.1

Činnost SVP HELP ME je zaměřena na pomoc dětem do 18 let, resp. do ukončení
přípravy na povolání, formou internátního pobytu, ambulantní část – děti a mládež
s výukovými a výchovnými problémy a děti experimentující s drogou.
SVP HELP ME provozuje s platností od 1.4.2004 tři části:
• ambulantní část
• internátní část (pro děti do ukončení školní docházky, resp. viz výše)
• školní kuchyni
Ve školním roce 2008 – 2009 SVP HELP ME poskytlo odborné služby celkem 254
klientům ( z toho 80 dívek) , v ambulantní části bylo terapeuticky pracováno se všemi
klienty, tj. 254, z toho 80 klientů absolvovalo internátní pobyt (z toho 24 dívek).

Ambulantní část
Služby poskytované v rámci ambulantní péče jsou zajišťovány třemi kmenovými pracovníky:

-

psycholog
speciální pedagog – etoped
sociální pracovník
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Odborní pracovníci této části poskytují dlouhodobé ambulantní služby klientům, u nichž není
indikace k pobytu v internátní části střediska.
Zároveň provádí vstupní diagnostiku klientů, stanovují nejvhodnější formu péče a
doporučují jejich zařazení do internátní
části střediska. Současně provádí pracovníci
následnou ambulantní péči u klientů, kteří dokončili pobyt v internátní části. Klienty jsou děti
a mladiství do 18 let věku, resp. do ukončení přípravy na budoucí povolání, s výchovnými či
výukovými problémy, experimentující s drogou, školsky nepřizpůsobiví, s delikventním
chováním či v obtížné rodinné situaci. Do ambulance dochází na pravidelná sezení buďto
pouze sám klient nebo klient spolu s rodičem či oběma rodiči.

:áplní práce je pedagogicko-psychologická diagnostika, poradenská činnost pro klienty,
rodiče či pedagogy a krizová intervence v naléhavých případech (např.reaktivní útěk,
experiment s drogou, krizové situace v rodině).
Mimo tyto služby je poskytována
individuální či rodinná psychoterapie. Zaměstnanci ambulance také zajišťují potřebné
informace pro klienty a jejich rodiče a zprostředkovávají kontakt na pomáhající instituce nebo
odborníky z oblasti psychiatrie, psychologie, psychoterapie apod. Zaměstnanci ambulance
také spolupracují s celou sítí zařízení, se kterými byl nebo je klient v kontaktu (psychiatrické
léčebny, pedagogicko psychologické poradny, krizová centra, SVP, DÚ atd.). Samozřejmostí
je také úzká spolupráce se školou (s třídními učiteli, výchovnými poradci) a sociálními
kurátory.

Internátní část
Tato část byla otevřena k 1. 9. 2002 – jedno oddělení, od 1.4.2004 potom dvě oddělení po 8
klientech ve skupině. Ve školním roce 2008/2009
bylo umístěno v internátní části
střediska 80 klientů ve věku 10-17 let, z toho 24 dívek.
Otevření internátní části, která se za 7 roků fungování stala nedílnou součástí péče o naše
klienty, umožnilo našemu středisku poskytovat komplexní péči klientům, kteří byli z různých
důvodů shledáni jako nevhodní k pobytu ve svých kmenových školách. Doba pobytu bývá
zpravidla stanovena na dobu dvou měsíců, přičemž pobyt je možno po vzájemné dohodě o
měsíc prodloužit.
Ve školním roce 2008/2009 byli do internátní části umisťováni především klienti u nichž bylo
doporučeno strukturovanější a intenzivnější výchovné vedení, klienti, u kterých se jevilo jako
vhodné oddělit je od stávajícího nevyhovujícího rodinného prostředí či referenční skupiny
vrstevníků (závadové skupiny sprejerů, skupiny páchající drobnou majetkovou trestnou
činnost, příslušníci hnutí skinheads apod.). V poslední době také klienti s probačním a
mediačním dohledem.
Otevřením této části se tak výrazně rozšířily možnosti střediska, které je teď schopno nabízet
a poskytovat služby klientům i ze vzdálenějších lokalit.
Do internátní části střediska jsou umisťováni klienti především s výchovnými problémy
(záškoláctví, šikana, majetková trestná činnost, agresivní chování vůči vrstevníkům i
autoritám). Vedle prevence a řešení této stěžejní problematiky si klade internátní část také za
cíl vylepšit či alespoň stabilizovat školní prospěch klienta a tak mu v následujících letech
umožnit širší výběr ve spektru učebních oborů. Terapeuticko výchovný proces se také
zaměřuje na primární a sekundární drogovou prevenci.
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Metody práce s klienty v internátní části směřují k rozvoji optimálních osobnostních
vlastností (kreativita, odpovědnost, tolerance, trpělivost apod.), posilují zdravé sebehodnocení
a sebevědomí, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na odstranění sociálně
patologických jevů a přeskupení hodnotového žebříčku. Velký akcent je kladen na přípravu
pro zařazení klienta do širšího sociokulturního kontextu.
Metody práce s klienty v internátní části jsou:
1. výuka
2. psychoterapie (individuální, skupinová případně rodinná)
3. sociální učení (v terénu či přímo v budově)
4. arteterapie, muzikoterapie (k dispozici je keramická a výtvarná dílna)
5. ergoterapie, zooterapie
6. protidrogová prevence
7. režimová terapie
8. relaxace

Kromě výše jmenovaných metod se pracovníci dále zaměřují na kvalitní nabídku
volnočasových aktivit, pravidelné kontakty s rodinnými příslušníky, a to jak formou
individuálních konzultací, tak skupinových sezení pro rodiče, při nichž je konzultováno
výchovné vedení svěřenců po opuštění střediska a na realizaci tzv. zátěžových akcí. V tomto
školním roce měly tyto aktivity charakter vícedenních zátěžových pobytů (fara v Čučicích),
při nichž se klienti m.j. sebeobslužným činnostem – od zatápění v kamnech, nakupování,
vaření, úklidu, práci na zahradě fary.

Výuka
Jednou z důležitých oblastí výchovného působení na klienty SVP je výuka, kterou zajišťují
dva učitelé (učitel, učitelka) - pro každou výchovnou skupinu .
Výuka probíhá v dopoledních hodinách, dle školního rozvrhu, formou skupinovou podle
jednotlivých ročníků.
Při vyučování se učitelé opírají o schválené vzdělávací programy a individuální plány, které
připravují kmenové školy klientů.
Klasifikace probíhá stejně jako na základních školách a učitelé podávají návrhy na klasifikaci
v jednotlivých předmětech pro kmenové školy.

Nedílnou součástí práce klientem v internátní části střediska je výuka, ve které se snažíme
motivovat klienty k co nejlepší studijním výsledkům.
Ve školním roce 2008 - 2009 jsme vyučovali 80 žáků. Jejich věkové složení je patrno
z přiložené tabulky.
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Třída
Počet žáků

4.tř.
6

5.tř.
6

6.tř.
16

7.tř.
17

8.tř.
17

9.tř
10

Učni
8

Nejvíce žáků bylo ze sedmého a osmého ročníku základní školy, tedy věku, kdy je práce
s klientem nejefektivnější. Vzdělávání probíhalo podle učebních plánů, které připravují
kmenové školy. Vždy jsme se snažili o dodržení těchto plánů,i když to nebylo vždy
jednoduché. Co nejkvalitnější výuku jsme zajišťovali pro učně a středoškoláky.
Velmi důležité jsou i doprovodné akce pořádané v rámci oživení výuky. Patří mezi ně
návštěvy divadel, muzeí , botanické zahrady. Oblíbený je i školní výlet, který jsme letos
uspořádali na začátku června do Moravské Třebové. Velkým zážitkem byla jízda po
jednokolejné trati mezi Skalicí a Českou Třebovou.
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Dvakrát do roka (při jarní a podzimní rovnodennosti) tradiční pěší výlet na blízkou národní
přírodní památku Stránská skála. Je to paleolitická lokalita evropského významu, která byla
osídlena již před 600 000 lety.

Klientům internátu je k dispozici školní knihovna, složená převážně z darů, kterou
organizačně vedou sami klienti. Stále platí zásada, že každý klient musí za dobu pobytu ve
středisku přečíst alespoň jednu knihu. Pro mnohé z nich je to první přečtená kniha v životě.
Stále se obnovuje a doplňuje nářadí do školní dílny, která je využita pro osvojení základních
pracovních dovedností a slouží i pro běžnou údržbu budovy a zařízení.
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Spolupráce se školami a kurátory pro mládež
1/ Pravidelná setkávání s výchovnými poradci ZŠ.
2/ Pravidelná informační setkávání s kurátory pro mládež.
3/ Návštěvy kmenových škol ze strany SVP HELP ME včetně návštěv zástupců kmenových
škol a kurátorů pro mládež v době pobytu klienta ve SVP HELP ME

SVP HELP ME tradičně pořádalo ve školním roce 2008/2009 setkání výchovných poradců
základních škol, učitelů klientů, kurátorů pro mládež, zástupců Probační a mediační služby
města Brna – říjen 2008, duben 2009.
Zúčastnění jsou na pravidelných setkáních seznamováni s postupem jednání s „problémovou
rodinou“, resp. dítětem a způsobem řešení.

Spolupráce s rodiči klientů
Úzká spolupráce s rodiči klientů je nezbytnou součástí práce s našimi klienty. Spolupráce
s rodiči probíhá na několika úrovních. Již ve fázi prvního kontaktu s klientem je rodič první
koho oslovíme pro získání anamnestických údajů o klientovi. V případě, že klient dochází
pouze do ambulance, přichází obvykle rodiče v dohodnutém intervalu na pravidelné
konzultace s psychologem. Cílem těchto setkání je nejen získání informací o klientovi, jeho
rodinném prostředí, vztazích apod., ale také společné hledání vhodného výchovného přístupu.
Je-li klient na internátním oddělení, zavážou se rodiče již při jeho nástupu ke spolupráci a
několika konzultacím (zpravidla 2-3) s odbornými pracovníky. Mimo to se rodiče klientů
schází na tzv. Klubu rodičů.

Další aktivity SVP HELP ME
Letní tábor
I v letošním roce se konal již po deváté letní tábor SVP HELP ME, tentokrát v Kelči přímo
ve Středisku výchovné péče v červenci od 13.7.2009 do 19.7.2009.
Letní dětský tábor v roce 2009 byl ve znamení medií. Děti si vytvořily vlastní televizní
stanice, jejichž loga i témata, kterými se dané stanice zabývaly. V rámci celotáborové soutěže
si děti připravovaly každodenní večerní zprávy, jedenkrát dokonce ve verších.
Během celého tábora se dbalo na fair-play jednání, děti se učily týmové spolupráci i
odpovědnosti.
O letní tábory je ze strany klientů rok od roku větší zájem – většinou klienti jezdí tzv. „za
odměnu“. Letos se zúčastnilo celkem 18 klientů a 6 zaměstnanců, z toho program zajišťovali
4 odobrní vychovatelé, l kuchař a 1 noční vychovatel.
Bohužel musíme konstatovat, že ač je o letní tábor ze strany klientů velký zájem, s ohledem
na výši nákladů spojených s jeho realizací, zvažujeme zda budeme letní tábor realizovat,
neboť rodiče klientů nejsou ochotni (resp.s ohledem na jejich sociální situaci) nejsou schopni
byť částečnou úhradu zaplatit.
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Klub rodičů
V letošním roce došlo ke změně v pořádání klubu, na žádost rodičů bylo setkávání přesunuto
na všední den (v odpoledních hodinách), dosud se klub rodičů konal vždy v sobotu a rodiče se
omlouvaly z důvodů rodinných a jiných důvodů. Konání klubu rodičů je vždy jedenkrát za
měsíc, kdy rodiče mají vymezený čas, kdy se jim individuálně věnuje psycholog a etopedka
střediska. Současně mohou rodiče prodiskutovat své problémy s ostatními rodiči ve
společenské místnosti, kde se kluby konají.

Klub dětí
Klub dětí se koná zpravidla 1x do měsíce. V rámci klubu se děti seznamují se zajímavými
osobnostmi, zájmovými činnostmi, navštěvují kulturní, sportovní a jiná centra. Smyslem je
seznámit klienty s aktivitami, které jim přinesou obohacení a rozšíření vědomostí, nové
nápady ve využití volného času. V minulém školním roce se např. uskutečnila tato setkání:








ukázka klasických a latinskoamerických tanců – pro velký zájem pravidelná opakování
besedy spojené s výlety do historických, kulturních měst okolí Brna
canisterapie
beseda s ekology
lanové centrum
návštěva nízkoprahového „Klubu Likusák“
opakovaně – návštěvy brněnské ZOO – krmení lachtanů a jiné zvěře

Práce na farmě v Hostěnicích
Pro klienty internátu je velmi žádaná a motivující pravidelná výuka jízdy na koních spojená
s obsluhou koní a prací na farmě každý čtvrtek v týdnu od 14.00 – 17.00 hod. Tato činnost
probíhá již sedmým rokem na zemědělském statku v Hostěnicích u Brna.
Práce na farmě je ze strany klientů velmi oblíbená – kontakt s prostředím a zvířaty má na
klienty velmi pozitivní vliv po stránce fyzické i psychické.

9

Preventivní protidrogový program
Preventivní protidrogový program určený pro internátní klienty je začleňován do celkové
výchovně vzdělávací a terapeutické činnosti. Ve školním roce docházeli klienti (skupiny)
jedenkrát týdně na protidrogovou prevenci do sdružení „Podané ruce“ v Brně –Řečkovicích.
v rámci odpoledních výchovných programů. S klienty pracují zkušení pracovníci centra
formou besed, prožitkových lekcí, divadla, dramaterapie, akce v terénu apod.
Preventivní protidrogová prevence práce s klienty se prolíná téměř ve všech stěžejních bodech
práce, a to jak ve skupinové psychoterapii, individuální terapii, sociálním učení, arteterapii a
ve vzdělávacích besedách zvaných Kluby rodičů.

Horská kola
V prosinci loňského roku jsme pro klienty SVP HELP ME zakoupili 10 kusů horských kol
včetně cyklopřileb v celkové ceně 45 897,00Kč, jedno horské kolo+cyklopřilba cca
4 590,00Kč.
Klienti internátu velmi uvítali především víkendové celodenní výlety na kolech s doprovodem
odborných vychovatelů – zatím bez úrazů klientů ani vzniklých zásadních škod na kolech!!!
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Práce na školní zahradě
Součástí terapie klientů je práce na školní zahradě od úpravy záhonů, sázení zeleniny,
brambor, sazenic a přísad. Zalévání i sklizeň úrody (letos úroda rajčat). Práce na školní
zahradě taktéž patří k oblíbeným činnostem klientů.

Jiné volnočasové aktivity:
Účelem volnočasových aktivit klientů je naučit se vzájemnému respektování ostatních klientů,
ale i autority dospělých, důvěře, udržení pozornosti, respektování pravidel a vzájemné
komunikaci. Jedna z oblíbených forem je lezení na „lezecké stěně“, zde mohou klienti
všechna pravidla uplatnit.

Cvičení Jogy
:ovou formu terapie jsme vyzkoušeli v loňském školním roce. Cvičitelka – studentka
Pedagogické fakulty Brno - každý pátek docházela do SVP HELP ME a pracovala na
své disertační práci s klienty – jóga jako způsob terapie s hyperaktivními dětmi.
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Celodenní zátěžové výlety
Výlety se konají po celý rok, jejich délka je určena dle daného stavu počasí. Většina našich
klientů nemá téměř žádnou fyzickou kondici, jsou „líní a nic je nebaví“.
Výlety jsou koncipovány – za poznáním - a pro většinu klientů jsou některá místa
v bezprostředním okolí jejich bydliště „objevována poprvé“.

V případě špatného počasí navštěvujeme brněnská muzea, výstavy, kina a divadla (někteří
klienti poprvé v životě), botanické zahrady, ZOO…
Snažíme se, aby nabídka volnočasových aktivit směřovala zájmy klientů, i po ukončení
pobytu, k smysluplné orientaci zájmů.
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Školní kuchyně
Ve školním roce 2008/2009 jsme provozovali školní kuchyni, kde byla vařena celodenní
strava pro klienty internátu – 5x denně, 7 dnů v týdnu, tj.
 Snídaně
 Dopolední svačina
 Oběd
 Odpolední svačina
 Večeře
 2.večeře
Přesné počty vařených a připravovaných jídel budou vykázány ve Výkazu o činnosti
zařízení školního stravování podle stavu k 31.10.2009 Z 17-01.
Personální obsazení školní kuchyně: 2 kuchař(ka) – pracovní úvazek 1,00
VŠJ
- pracovní úvazek 0,25
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EKO:OMIKA SVP HELP ME
S platností od 1.1.2009 byl stanoven MŠMT ČR normativ pro SVP internátní 459 922,00
Kč na lůžko/rok. Jedná se o cca stejný normativ jako v předchozím roce.
SVP HELP ME (dále jen středisko) hospodařilo s poskytnutou dotací v souladu
s platnými předpisy.
Ve školním roce 2008/2009 vykazujeme oproti předchozímu školnímu roku zvýšené
náklady na opravy spojené s provozováním SVP HELP ME. :íže uvádíme položky
oprav, které byly nezbytné v souvislosti s provozováním střediska:











Izolační nátěr střechy – zatékání, hrazeno 19 990,00 Kč.
Oprava sporáku ve školní kuchyni, hrazeno 8 485,00 Kč
Instalace krycích folií do oken pokojů – internát, hrazeno 30 103,00Kč
Výměna osvětlení ve školních třídách a na chodbách internátu, hrazeno
29 453,00Kč
Oprava vnitřní telefonní sítě a venkovních zvonků, hrazeno 12 466,00 Kč
Instalace termoregulačních hlavic na radiátory – 1.poschodí, hrazeno
24 514,00 Kč
Oprava elektroinstalace v souvislosti s elektrorevizí celé budovy, hrazeno
10 255,50 Kč
Vymalování vnitřních prostor odbornou firmou, hrazeno 34 925,00 Kč
Výměna prasklých skleněných výplní dveří, hrazeno 6 500,00 Kč
Drobné opravy sanitární, údržbářské a jiné spojné s provozem střediska
v celkové výši 34 734,50 Kč

Celkové náklady vynaložené na opravy činila 211 426,00Kč
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PŘÍJMY K VYÚČTOVÁ:Í v Kč
MŠMT ČR prostřednictvím KúJmK
ODBOREM ŠKOLSTVÍ

7 334 000,00 Kč

Příjmy celkem

7 334 000,00 kČ

VÝDAJE v Kč

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
Z toho a) platy
b) OON
Odvody a zákonné pojistné
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho:
• Učebnice a učební pomůcky
• :ákup vody, paliv, energie
• Služby pošt
• Služby telekomunikací
• Opravy a udržování
• Cestovné-výjezdy s klienty, výlety,
víkendy, letní tábor
• Ostatní jiné provozní výdaje

4 635 117
4 625 671
9 446
1 572 728
1 126 155
20 419
615 478
8 688
92 315
211 426
103 383

Výdaje celkem

7 334 000

74 446

V Brně dne 24. září 2009

Mgr. Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME
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Přílohy dle textu
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