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Úvodní slovo 
Vážení čtenáři,  

předkládáme Vám Výroční zprávu organizace VKCI Vsetín o.p.s., 
ve které uvádíme stručně přehled naší činnosti v roce 2019. 

S uspokojením konstatuji, že v obou našich sociálních službách, 
jak v Občanské poradně Vsetín, tak v Sociálně terapeutické dílně VKCI se nám 
daří využít zkušeností nabitých v dříve realizovaných projektech a zvyšovat kvalitu 
poskytovaných služeb, aby tato zlepšení sloužila ku prospěchu jak klientů, tak 
pracovníků. 

V dubnu roku 2019 jsme zahájili realizaci projektu Dluhové poradenství 
v Občanské poradně Vsetín. Díky podpoře tohoto projektu jsme mohli navýšit 
personální kapacitu této služby o jeden celý úvazek. Pro naši poradnu jsme také 
získali druhou mediátorku a psycholožku, které posílí kapacity v mezioborové 
spolupráci při zavádění Cochemské praxe u Okresního soudu Vsetín. 

V listopadu jsme se zapojili do grantového řízení Nadace Sirius, s tématem 
Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a 
bezprostředně po rozvodu. Před koncem roku jsme se dozvěděli o postupu 
našeho projektu do druhého kola.  

Naším cílem je posouvat činnosti organizace na vyšší úroveň. Chceme být 
kompaktní organizací s kvalitními vnitřními procesy a dobře řízeným přístupem 
k riziku, která se profesionálně prezentuje veřejnosti. 

Úspěšně jsme spolupracovali s externím dodavatelem na tvorbě a dolaďování 
nového komplexně pojatého vizuálního stylu organizace, který postupně zavádíme 
do praxe. Rok 2019 nám přinesl novinky nejen ve vizuální identitě organizace, 
ale navíc došlo ke změně názvu služby sociálně terapeutické dílny.   

Ke konci roku jsme se také dozvěděli, že jsme uspěli s naším projektem Rozvoj 
procesů sociálních služeb ve VKCI, který budeme realizovat v následujících dvou 
letech. Cílem projektu je kromě vzdělávání a supervize pracovníků i vytvoření 
funkčního plánu rozvoje a evaluačního systému organizace a také vytvoření 
pravidel pro kvalitní personální zajištění SSL. 

Aktivity, které jsme v loňském roce realizovali, připravovali a byly úspěšné, jsou 
pro mě důkazem, že tým, který máme, je tým lidí na svém místě, tým, který 
dokáže věnovat úsilí nad rámec svých pracovních povinností pro rozvoj naší 
společnosti.  

Vaší práce si vážím a děkuji Vám za ni. 

Mé poděkování patří také členům správní a dozorčí rady, všem našim donátorům 
za jejich dlouhodobou podporu a také našim dobrovolníkům. Vám všem  
upřímný dík!  

 

Soňa Zelíková, ředitelka 
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Základní informace 
 

Název organizace:  

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Adresa: 

Na Rybníkách 1628, 755 01  Vsetín 

Statutární zástupce: 

Mgr. Soňa Zelíková 

Datum vzniku organizace: 

19. 10. 2004 

Datum evidence u MK: 

30. 10. 1996 

Právní forma organizace: 

obecně prospěšná společnost zapsaná v KOS Ostrava oddíl O, vložka 186 ze 
dne 19. 10. 2004 

IČ: 

268 421 49 

Zřizovatel: 

Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie Praha 

Účetní období: 

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2019. Rozvahovým dnem je 
31. 12. 2019. 

Hlavní činnosti organizace:  

• poskytování sociálních služeb (odborné občanské poradenství, sociálně 
terapeutické dílny) 

• realizace projektových aktivit 

• ostatní služby – provozování specializované knihovny pro veřejnost, tvorba a 
realizace vzdělávacích programů akreditovaných MPSV ČR, psychologické 
poradenství, sociální podnik GAZELI servis s.r.o. 

 

Telefon: 

774 262 243 

E-mail: 

vkci@vkci.cz 

Datová schránka: 

edy8kp9 

Web: 

www.vkci.cz 
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Mgr. Lucie Škabrahová 
vedoucí STD, sociální pracovník Mgr. Ivana Měrková 

vedoucí OP, poradce OP 

Mgr. Gabriela Bartoňová 
pracovník v sociálních službách  

 

Mgr. Kateřina Gattermayerová 
sociální pracovník 

 

Veronika Hromadová, DiS. 
pracovník v sociálních službách  

 
Ing. Marie Podpinková 

profesní vzdělávání, knihovna,  
administrace projektů,  

samostatný odborný pracovník 

Alena Jurášková 
pracovník v sociálních službách  

 

Mgr. Markéta Dostálová-
Bystřinová 

pracovník v sociálních službách 

Monika Obdržálková 
asistentka organizace 

 

Organizační struktura 
 

 

          zakladatel 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní rada Dozorčí rada 

Bc. Věra Goldová JUDr. Lubomír Gajdušek 
PhDr. Helena Gajdušková MUDr. Dana Telekyová 
Ing. Daniela Divínová Ing. Pavel Pelc  
Bc. Iveta Táborská 
Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. 
Ing. Libor Podešva, PhD. 

Vzdělávací a komunitní centrum 
Integra Vsetín o.p.s. 

GAZELI servis s.r.o. 
Sociální podnik 

Mgr. Lucie Kašíková 
poradce OP 

Mgr. Soňa Zelíková 
statutární orgán 

ředitelka organizace 
sociální pracovník 

Mgr. Petra Maliňáková 
sociální pracovník 

Dozorčí rada Správní rada 

Jana Chovanečková 
pracovník v sociálních službách  
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Sociální služby 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA VKCI 

 

 

Počty: 

zaměstnanců:  7 

z toho sociální pracovnice: 2 

pracovnice v sociálních službách: 5 

úvazků:  5,3 

klientů:  33 

kontaktů:  2 342 

klientů umístěných na trh práce: 5 

 

Provozní doba 

Pondělí 08:00  –  16:00 hodin 

Úterý  10:00  –  18:00 hodin 

Středa 08:00  –  16:00 hodin 

Čtvrtek 08:00 –  16:00 hodin 

Pátek  08:00  –  14:00 hodin 
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KONTAKT: 

Adresa pracoviště: 

Záviše Kalandry 1419 
755 01 Vsetín 

e-mail: dilna@vkci.cz 

Vedoucí STD a sociální pracovnice: 

Mgr. Lucie Škabrahová 
e-mail: lucie.skabrahova@vkci.cz 

telefon: 774 415 106 

Sociální pracovnice: 

Mgr. Kateřina Gattermayerová 
e-mail: katerina.gattermayerova@vkci.cz  

telefon: 734 522 271 

 

Jakou službu STD poskytuje a komu 

Sociálně terapeutická dílna VKCI (dále jen STD) je ambulantní služba sociální 
prevence, která je poskytována bezplatně, a je určena lidem, kteří buď 
dlouhodobě nepracovali, a tudíž mají nedostatek pracovních návyků a 
dovedností, nebo lidem, kteří jsou ohroženi snížením pracovního potenciálu z 
důvodu ztráty zaměstnání, anebo těm osobám, které nemají žádné pracovní 
zkušenosti. Zároveň se musí jednat o osoby zdravotně handicapované či 
znevýhodněné, a sice o osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným 
postižením, nebo osoby s chronickým duševním onemocněním. Posledním 
nezbytným kritériem, které definuje cílovou skupinu, pro kterou je STD určena, je 
věk – služba je poskytována osobám ve věku od 16 do 64 let 

Poslání a cíle sociálně terapeutické dílny 

Posláním STD je vytvářet příležitosti pro zvýšení dovedností a schopností 
potřebných pro pracovní uplatnění lidí s postižením a přispět k tomu, aby mohli 
žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Způsobem naší práce 
usilujeme o to být přirozenou součástí místní komunity. Cílem STD je dosáhnout 
toho, aby klient:  

 uměl pravidelně a dlouhodobě dodržovat režim podobný práci (pracovní úkol 
a postup, pracovní doba, doba odpočinku, omlouvání nepřítomnosti, 
bezpečnost při práci apod.),  

 získal sociální dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění (spolupráce s 
kolegy, respektování potřeb druhých a základních společenských norem 
apod.),  
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 zvýšil si schopnosti pro získání a udržení si práce (organizace svého času, 
druh pracovní činnosti, komunikační dovednosti, dodržování základních 
hygienických návyků apod.),  

 získal zkušenosti s převzetím zodpovědnosti, uměl plnit povinnosti a byl si 
vědom vlastních potřeb, 

 získal potřebné informace v oblasti zaměstnávání lidí s postižením (invalidní 
důchod, příspěvek na péči, omezení svéprávnosti apod.), včetně kontaktu 
na návazné služby,  

 zažil úspěch z výsledku své práce a pocit užitečnosti. 

Metody práce 

 Individuální konzultace 

 Skupinové konzultace  

 Besedy na různá témata 

 Podpora v oblasti zaměstnávání  

 Nácvik pohovoru, tvorba životopisu  

 Zprostředkování kontaktu s návaznými službami  

 Doprovázení klientů do návazných služeb  

 Doprovázení na chráněná pracovní místa  

 

Prostřednictvím pracovních činností trénujeme a upevňujeme s klienty jejich 
pracovní návyky. Je tedy u nich podporován zejména rozvoj motorických 
schopností, a to za současného nácviku sociálních dovedností klientů v kolektivu 
(schopnost spolupráce a respektování druhých). Výrobky, na kterých klienti 
v STD pracují, posléze prezentujeme na různých společenských akcích. Těchto 
prezentací se s pracovníky účastní i samotní klienti STD. Jedná se o jarmarky, 
které jsou pořádány přímo ve Vsetíně, ale také prezentační akce na Krajském 
Úřadu ve Zlíně, Josefovský jarmark v Rožnově pod Radhoštěm, talentová soutěž 
Nad Oblaky a prezentace služby v prostorách firem našich donátorů: Austin 
Detonator s.r.o. a Kayaku Safety Systems Europe a.s. Klienti mají na těchto 
akcích možnost jednak rozvíjet své sociální dovednosti, ale také zažít pocit 
úspěchu z odvedené práce.  

V prezentaci služby nám pomáhají i návazné organizace. V tomto roce jsme 
navázali spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, Úřadem práce 
ve Vsetíně a Základní školou Turkmenskou. Mimo návazné služby nás také 
v činnosti a možnosti prezentace podporují: Květinka Flodet Hovězí, Květinářství 
Halenkov, Galerie Marika ve Valašských Kloboukách, Envicentrum pro krajinu ve 
Vysokém Poli a horský hotel Antarik ve Valašské Senici.  

Prezentační akci jsme letos v rámci dne otevřených dveří uspořádali také během 
„Dnů duševního zdraví“ v termínu 1. - 3. října 2019. Zájemci ze široké veřejnosti 
tak měli možnost poznat, jak probíhá pracovní terapie s klienty a prohlédnout si 
prostory služby. Tato akce byla zaměřena na „pracovní terapii u osob s duševním 
onemocněním“, proto se návštěvníci mohli seznámit i s mýty o duševním 
onemocnění, samotným průběhem práce u této cílové skupiny a pochopit tak 
problémy cílové skupiny vzhledem ke společnosti a pracovnímu uplatnění. Tuto 
akci hodnotíme jako úspěšnou, přišli nás navštívit zástupci služeb z návazných 
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organizací, lidé z široké veřejnosti a také učitelé se žáky z Odborného učiliště 
Kelč.  

Během roku 2019 se podařilo připravit 10 klientů k nástupu do zaměstnání. 
Klienti se uplatnili především ve firmách, které jsou zaměřeny hlavně na úklidové 
práce a pomocné práce v prádelně. Několik klientů jsme doprovodili na 
individuální konzultace k referentce pro osoby se zdravotním postižením, která 
se zaměřuje na hledání pracovních míst pro cílové skupiny služby. Dále jsme 
klienty doprovázeli i přímo na pracoviště k zaměstnavatelům, kde jsme je 
podporovali při pracovním pohovoru.  

V tomto roce se nám také díky poskytnutému finančnímu daru podařilo zajistit 
výmalbu sloupů v dílně na oranžovou barvu, což celý prostor zútulnilo a přispělo 
tak k příjemné atmosféře pracoviště. Z finančního daru jsme také dokoupili 
pracovní stoly a židle, které doplňují již dříve zakoupený pracovní nábytek.  

Mimo pracovní aktivity jsme s klienty uspořádali také společné opékání 
na zahradě VKCI. Klienti se podíleli na přípravě občerstvení a skládání lavic 
a stolů k posezení, sami si také opekli špekáčky a postarali se vzájemně 
o příjemnou společnost. Před Vánoci proběhlo tradiční předvánoční posezení, na 
které si klienti s pomocí pracovníků STD připravili drobné cukroví a slané pečivo. 
Společně zpívali koledy a popovídali si v příjemné předvánoční atmosféře. Při 
těchto akcích mají klienti jedinečnou příležitost využít možnosti setkání všech 
najednou, vzájemně se lépe poznat a rozvíjet své sociální dovednosti. 

Vzdělávání  

V roce 2019 absolvovali pracovníci STD celkem 24 hodin vzdělávání s akreditací 
MPSV ČR. Vzdělávání bylo zaměřeno na rozvoj v práci s různými cílovými 
skupinami, pracovnice tedy absolvovaly vzdělávací kurzy na témata autogenního 
tréninku a specifika práce s lidmi s duševním onemocněním a mentálním 
postižením.  
Pracovníci sociální služby STD tak splnili povinné vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle Zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách v platném znění. 

V roce 2019 STD finančně podpořili: 

MPSV ČR 

ESF 

Zlínský kraj 

Město Vsetín 

Kayaku Safety Systems Europe a.s. 
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OBČANSKÁ PORADNA VSETÍN 

 

Počty 

Zaměstnanci:  4 

Z toho sociální pracovnice:  4 

Přepočtené úvazky: 3,2 

 sociální pracovník:  1,0 

 sociální pracovník:  1,0 

 sociální pracovník:  1,0 

 sociální pracovník:  0,1 

 vedoucí pracovník:  0,1 

 
 

Provozní doba 

Pondělí 8:00 - 17:30 hodin  

Úterý 7:00 - 15:30 hodin  

Středa  7:00 - 16:30 hodin  

Čtvrtek  poradna-Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Bystřice pod Hostýnem, 
Valašské Klobouky 

Pátek  8:00 - 14:30 hodin  
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KONTAKT 

Adresa pracoviště: 

Jiráskova 419 
755 01  Vsetín 

e-mail: poradna@vkci.cz 

Vedoucí OP a sociální pracovnice: 

Mgr. Ivana Měrková 
telefon recepce: 774 262 243 

 

 

Poslání a cíle Občanské poradny Vsetín 

V roce 2019 působily na pozici poradenských pracovníků 4 sociální pracovnice. 

Občanská poradna Vsetín je členem Asociace občanských poraden a je 
registrovaná sociální služba. V roce 2019 zajišťovala poradenství pro klienty 
podle principu bezplatnosti, nezávislosti, diskrétnosti a nestrannosti.  

Posláním Občanské poradny Vsetín je poskytovat lidem informace a podporu 
umožňující orientaci ve své situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech 
jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat. S ohledem na své možnosti 
podporujeme systémové a legislativní změny.  

Obecným cílem Občanské poradny Vsetín je podílet se na zlepšení životní 
situace osob. K dosažení obecně definovaného cíle si Občanská poradna Vsetín 
stanovuje následující dílčí cíle: 
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 Cíl ve vztahu k osobám, kterým je služba určena: Cílem poskytování služby 
je umožnění osobám, kterým je služba určena, stát se odpovědnými osobami 
schopnými se samostatně rozhodovat a svá rozhodnutí realizovat, které mají 
komplexní informace, dobrou schopnost orientace ve své životní situaci 
a prostředí. 

 Cíl ve vztahu k prostředí – regionu: Tvořit součást systému sociálních 
služeb, které jsou dostupné v regionu, podporovat jej a rozvíjet s ohledem na 
potřeby a možnosti regionu.  

 Cíl ve vztahu ke společnosti: Přispívat a podporovat systémové změny. 
Zvyšovat povědomí o právech, povinnostech a zdrojích pomoci aktérů a rozvíjet 
schopnosti osob svá práva uplatňovat, odpovědně čerpat zdroje a plnit 
povinnosti.  

 

Nejčastější oblasti poradenství v roce 2019: 

 Rodinné a mezilidské vztahy 
co dělat, když odejde partner a nepřispívá na děti, právo prarodičů na styk 
s vnuky, vzájemná vyživovací povinnosti manželů, sepsání návrhů na 
rozvod, úpravu poměrů k nezletilým dětem. 

 Finanční a rozpočtová problematika 
dluhy a jejich řešení, předcházení exekucím, exekuce – sestavení návrhu na 
osobní bankrot, sepsání návrhů na vyloučení věcí z exekuce, pokud byl 
postižen majetek nepovinné osoby. 
 

 Ochrana spotřebitele  
reklamace, vymáhání práv spotřebitele vůči např. energetickým 
společnostem apod. 

 Práce  
pomoc při řešení neoprávněných výpovědí, nedodržování zákoníku práce, 
problematika nemoci z povolání, pracovních úrazů, odškodnění, renty. 

 Majetkové vztahy  
dědictví a dědické řízení, závazky/zodpovědnost plynoucí ze společného 
jmění manželů, vypořádání SJM, darování. 

Poradenství jsme v roce 2019 poskytovali pro ORP Vsetín, a to v poradně ve 
Vsetíně a na kontaktních pracovištích Nový Hrozenkov a Velké Karlovice vždy 
ve čtvrtek 1x za 14 dnů, dále pro ORP Bystřice pod Hostýnem na kontaktním 
pracovišti v Bystřici pod Hostýnem 1x za 14 dnů a pro ORP Valašské Klobouky 
také 1x za 14 dnů. 
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     i 
Občanskou poradnou realizované projekty 

Občanské poradenství  

Realizace: leden–prosinec 2019 

Cílem projektu bylo provozování sociálního poradenství v ORP Vsetín. 
Občanská poradna poskytovala rady, informace a pomoc všem občanům, kteří 
se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozila a obrátili se 
na občanskou poradnu se žádostí o pomoc. Občanská poradna nabízela 
bezplatnou, diskrétní, nezávislou a nestrannou pomoc.  

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského 
kraje, Města Vsetín a dalších.  
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Občanské poradenství Horní Vsacko 

Realizace: leden–prosinec 2019 

Cílem projektu bylo provozování sociálního poradenství v dvou detašovaných 
pracovištích v městysi Nový Hrozenkov a v obci Velké Karlovice. Občanská 
poradna poskytovala rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozila a obrátili se na 
občanskou poradnu se žádostí o pomoc. Občanská poradna nabízela 
bezplatnou, diskrétní, nezávislou a nestrannou pomoc. 

Projekt byl realizován za podpory městyse Nový Hrozenkov a obce Velké 
Karlovice. 

Občanské poradenství Bystřice pod Hostýnem 

Realizace: leden-prosinec 2019 

Cílem projektu bylo provozování sociálního poradenství v ORP Bystřice pod 
Hostýnem. Občanská poradna poskytovala rady, informace a pomoc všem 
občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace 
hrozila a obrátili se na občanskou poradnu se žádostí o pomoc. Občanská 
poradna nabízela bezplatnou, diskrétní, nezávislou a nestrannou pomoc.  

Projekt byl realizován za podpory grantového systému Města Bystřice pod 
Hostýnem. 

Občanské poradenství Valašské Klobouky 

Realizace: březen-prosinec 2019 

Cílem projektu bylo provozování sociálního poradenství v ORP Valašské 
Klobouky. Občanská poradna poskytovala rady, informace a pomoc všem 
občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace 
hrozila a obrátili se na občanskou poradnu se žádostí o pomoc. Občanská 
poradna nabízela bezplatnou, diskrétní, nezávislou a nestrannou pomoc.  

 

Spotřebitelské poradenství  

Realizace: leden–prosinec 2019 

Cílem projektu bylo informování občanů o právech a povinnostech při nákupu 
zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky, 
zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení 
informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování 
občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.  

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky ve spolupráci s Asociací občanských poraden.  
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Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv  

Realizace: leden–prosinec 2019 

Hlavním cílem projektu bylo formou poradenství poskytnout seniorům aktivní 
podporu v oblasti ochrany jejich lidských práv. Tohoto cíle bylo v rámci projektu 
dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství, které bylo doplněné o osobní 
poradenství v regionech při zvlášť závažných nepříznivých situacích.  

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky ve spolupráci s Asociací občanských poraden. 

 

Dluhové poradenství v Občanské poradně Vsetín 

Realizace: duben–prosinec 2019 

Hlavním cílem projektu je zajistit osobám ze Vsetína ohroženým předlužením 
informace a podporu potřebnou pro řešení jejich problému. Tohoto cíle je v rámci 
projektu dosahováno prostřednictvím poskytování poradenství odborným 
pracovníkem. 

Projekt je realizován za podpory ESF EU. 

 
Školení a supervize 

V roce 2019 proběhly 3 skupinové supervize (6 hodin podpory) pod vedením 
odborného supervizora (pracovníci Občanské poradny Vsetín a Zlín). 

V roce 2019 absolvovali zaměstnanci Občanské poradny řadu školení, kurzů a 
seminářů: 

 Řešení konfliktu technikou mediace 

 Oddlužení s novými pravidly 

 Vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání 

 Novela insolvenčního zákona 
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 Práce s klientem v občanské poradně I 

 a další 

Občanská poradna Vsetín splnila povinnost vzdělávání sociálních pracovníků 
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. 

Další aktivity Občanské poradny 

 Účast na zavádění tzv. Cochemské praxe na OS Vsetín. V rámci zavádění 
praxe začalo VKCI Vsetín o.p.s. poskytovat pomoc mediátorů a psychologa. 
Tyto činnosti navázaly na dosavadní činnost Občanské poradny Vsetín. 

 Účast na komunitním plánování města Vsetín a ORP, ve kterých Občanská 
poradna Vsetín působí. 

 Spolupráce se sociálním odborem Města Vsetín – přednáška pro pěstouny.  

 Přednáška pro veřejnost v rámci projektu Spotřebitelské poradenství na téma 
spotřebitelská problematika. 

 Přednáška pro studenty střední školy Kostka na téma dluhy, exekuce, 
insolvence. 

 Přednáška pro pracovníky ÚP ČR na téma dluhová problematika, insolvence. 

 Účast na Dni seniorů a akci Veletrh neziskových organizací, aneb Kde najdete 
pomoc?, kde došlo k prezentaci našich služeb. 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří Občanské poradně Vsetín poskytli finanční podporu 
a vyjádřili tím důvěru v její poslání a ve schopnost toto poslání zodpovědně 
naplnit.  

V roce 2019 Občanskou poradnu finančně podpořili: 

MPSV ČR  

ESF 

Zlínský kraj 

Město Vsetín 

Město Valašské Klobouky 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Město Brumov Bylnice 

Městys Nový Hrozenkov 

Obec Velké Karlovice  

Obec Lidečko 
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PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

 
Poslání služby a cílová skupina služby 

Od dubna 2019 VKCI Vsetín o. p. s. znovu nabízí službu psychologického 
poradenství. Služba je bezplatná a je určena pro dospělé jednotlivce. Není 
potřeba lékařské ani jiné doporučení, potřebná je pouze snaha řešit situaci, ve 
které se klient nachází. Psychologické poradenství umožňuje lidem změnit svůj 
život podle svých potřeb-něco zlepšit, někam se posunout, hledat a rozvíjet 
řešení nějaké situace.  
 
 
Poradenství může pomoci například při: 
 
• prohlubování sebepoznání a osobnostním růstu 

• potížích ve vztazích a v komunikaci (v partnerském vztahu, v rodině, v práci, 
v přátelských vztazích) 

• zvládání nepříjemných emocí, pocitů a nálad (úzkosti, strachu, smutku, 
hněvu, lítosti, viny, depresivních nálad apod.) 

• překonávání náročných životních situací 

• složitém rozhodování 

• psychosomatických potížích 

• závislém chování 

• hledání životního smyslu a směřování 

• hledání pracovního uplatnění apod. 

 
 
Využívaným psychoterapeutickým přístupem je „na řešení orientovaný přístup“ 
(„solutions focus“), který se zaměřuje především na hledání a rozvoj možností, 
jak řešit problémy, se kterými klient přichází. Během spolupráce se s klienty 
tvořivě hledá a objevuje, co by právě jim mohlo pomoci v jejich konkrétní situaci. 
Služba je poskytována v budově Občanské poradny. Objednat se je možné na 
telefonním čísle recepce +420 774 262 243 nebo emailu psycholog@vkci.cz. 
Poradenství poskytuje psycholožka Mgr. Markéta Dostálová-Bystřinová. 
 
 
Školení a supervize 

Psycholog v roce 2019 absolvoval několik odborných supervizí, účastnil se 
navazujícího psychoterapeutického výcviku Solutions focus – komplexní výcvik 
v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, absolvoval kurz Zvládání stresu 
pomocí relaxačních dovedností – autogenní trénink základní stupeň a kurz 
Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou.  
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Aktivity 

V roce 2019 byla tato nově nabízená služba propagována prostřednictvím 
webových a facebookových stránek, byly vytvořeny a distribuovány letáčky 
a vizitky. Na podzim roku 2019 se začalo pracovat na rozšíření služby 
prostřednictvím sepsání projektu Podpora rodin ohrožených rozvodem 
či rozchodem.  
 

 

Službu finančně podpořila firma  

FlammaTec, spol. s r.o. 

 

 

 

KONTAKT 

Adresa, na které je služba poskytována: 

Jiráskova 419 
755 01  Vsetín 

e-mail: psycholog@vkci.cz 

Psycholožka: 

Mgr. Markéta Dostálová-Bystřinová 
telefon recepce: 774 262 243 

Provozní doba pro objednané: 

čtvrtek 12:00 - 15:00 hodin  
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Realizace projektů 
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V OBČANSKÉ PORADNĚ 
VSETÍN 
 

Základní informace o projektu: 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009111 

Zahájení projektu:  duben 2019 

Ukončení projektu:  březen 2022 

Celkový rozpočet: 2 222 940,30 Kč 

 

Cílová skupina: fyzické osoby pobývající na území města Vsetína, jejichž 
finanční situace odpovídá úpadku v podobě platební neschopnosti nebo 
hrozícímu úpadku. Úpadek v podobě platební neschopnosti znamená situaci, kdy 
dlužník má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen 
tyto závazky plnit.  
Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem 
důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit 
podstatnou část svých peněžitých závazků. 

Stručný obsah 

Projekt řeší problematiku zadluženosti fyzických osob pobývajících na území 
města Vsetína, která odpovídá úpadku v podobě platební neschopnosti nebo 
hrozícímu úpadku, což je spojeno s řadou negativních dopadů na život 
příslušníků CS a jejich blízkých, na jejich zaměstnanost a motivaci k legální práci, 
bydlení, rodinné vztahy nebo psychickou pohodu. 

Cíle projektu 

 Poskytnout příslušníkům cílové skupiny informace a podporu potřebnou pro 
řešení jejich problémů v oblasti dluhové problematiky. Konkrétně podpora a 
informace o právech a povinnostech dlužníků, věřitelů a jejich smluvních partnerů 
(například vymahačské agentury), soudů, rozhodců, exekutorských úřadů, 
advokátů a insolvenčních správců, případně dalších relevantních osob... 
 Zvýšení kompetencí podpořených osob, a to tak, že podpořené osoby jsou 
schopny posoudit svou individuální situaci a to, kde se nacházejí (například co 
pro ně znamená dopis, který jim zaslal exekutor), jaké jsou jejich možnosti 
(možnost podat odpor proti platebnímu rozkazu nebo nalézt v rodinném rozpočtu 
dostatek peněz k úhradě dluhu), své možnosti jsou schopni kriticky posoudit 
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a anticipovat dopady jednotlivých variant (například zda má smysl podávat odpor 
v konkrétním případě s rizikem navýšení nákladů), rozhodnout se o svém dalším 
postupu (například podat odpor i přes nejistý výsledek) a své rozhodnutí 
realizovat (sepsat odpor společně s poradcem a podat jej včas, k příslušnému 
soudu). Podpora ze strany poradce není časově omezená a podpořené osoby 
tak mají možnost získat pomoc v konkrétní jednotlivé věci i dluhy řešit 
komplexně. S každou podpořenou osobou je tvořen a realizován individuální 
plán, který je průběžně vyhodnocován (hodnoceno je, zda je IP v souladu s cílem 
projektu a reálně vede k zvyšování kompetencí účastníka). 
 

Aktivity projektu 

Klíčovou aktivitou projektu je Odborné sociální poradenství v oblasti dluhové 
problematiky. Poradenství je poskytováno poradcem-sociálním pracovníkem 
specializovaným na dluhovou problematiku. 
 
Projekt je realizován za podpory ESF EU.
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Sociální podnik 
GAZELI servis s.r.o. 

Počet zaměstnanců: 

TZP  2 muži a 1 žena  

OZP 1  3 muži a 5 žen  

OZP 2  1 muž a 2 ženy 

OZZ      4 ženy 

 
 
Společnost funguje již od roku 2014, kdy byla založena jako tzv. sociální 
podnik.  
 
 
Cíl a cílová skupina: 

Cílem bylo vytvořit v regionu pracovní místa vhodná pro znevýhodněné osoby. 
Záměrem při zakládání společnosti bylo poskytnout pracovní uplatnění 
znevýhodněným osobám, které již získaly v sociálně terapeutické dílně U 
Šikovných oveček základní pracovní návyky a dovednosti a mají zájem o další 
profesní rozvoj v podobě získání placeného zaměstnání.  

Společnost GAZELI servis s.r.o. poskytuje zaměstnání znevýhodněným osobám 
ze Vsetína a okolí, předchozí působení dílně U Šikovných oveček není 
podmínkou.  

Ve společnosti GAZELI servis s.r.o. zohledňujeme specifické potřeby pracovníků 
a zároveň klademe důraz na podporu jejich samostatnosti a rozvoj pracovních 
návyků i kvalifikace.  
Svou prací si zároveň kromě samostatnosti rozvíjejí i sebevědomí. 

 
Kdo službu společnosti může využít 

Služeb GAZELI servis s.r.o. využívali, jak podnikatelské subjekty pro možnost 
získat tzv. "náhradní plnění", tak také soukromé osoby.  

Co nabízíme: 

 údržba travnatých ploch  

 úprava křovin  

 natírání plotů a dalších ploch v areálu  

 drobné opravy  

 úklidové práce ve venkovních prostorách  
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 úklidové práce ve firmách 

 úklidové práce v panelových domech 

 úklidové práce v domácnosti 

 

 

KONTAKT: 

Adresa provozovny: 

Jiráskova 419 

755 01  Vsetín 

 

e-mail: gazeli.servis@vkci.cz 

telefon recepce: 774 262 243  
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Ostatní aktivity 
 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 

V roce 2019 měla společnost VKCI u MPSV ČR akreditovaných 13 různých 
vzdělávacích programů: 
 
 Základní přístupy k vedení lidí v sociálních službách 
 Adaptace pracovníka a vylaďování pracovního týmu v sociálních službách 
 Výběr zaměstnanců v sociálních službách 
 Práce s klientem s problémovým a rizikovým chováním 
 Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby 
 Role klíčového pracovníka v sociálních službách 
 Úvod do problematiky týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány 

sociální služby 
 Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu poskytování 

sociální služby 
 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
 Péče o nemocného s demencí v sociálních službách 
 Základy zvládání agrese 
 Standardy kvality 2, 5 a 14 v sociálních službách 
 Prevence syndromu vyhoření 

 
V tomto roce jsme doplnili Kvalifikační kurz o další člena lektorského týmu tak, 
abychom jej mohli realizovat i v Čechách, avšak přesto se kurz nepodařilo 
zaplnit minimálním počtem osob. 
 

KONTAKT 

Adresa pracoviště: 

Jiráskova 419 
755 01  Vsetín 

E-mail: vkci@vkci.cz 

Samostatný odborný pracovník: 

Marie Podpinková 
Telefon: 774 415 107 

www.vkci.cz
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KNIHOVNA 

Byla založena v roce 2005 v rámci projektu Poradensko-informační centrum 
pomoci pro osoby se zdravotním postižením. 
 
V roce 2019 bylo v odborné knihovně evidováno celkem cca 1421 titulů z oblasti 
sociální práce, psychologie, filozofie, pedagogiky, speciální pedagogiky, terapií, 
právní problematiky, volnočasových aktivit, managementu, marketingu, etiky a 
dalších oborů. 
Knihy jsou zařazeny do 25 základních skupin a dalších podskupin. Každá kniha 
je označena evidenčním číslem a případně logem projektu, ze kterého byla 
pořízena. 
Čtenáři jsou většinou z řad studentů vyšších a vysokých škol a pracovníků 
poskytovatelů sociálních služeb.  
 
Osobní údaje čtenářů jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 
 
POČTY: 

Počet titulů 1421 

Evidováno čtenářů: 232 

Nových v roce 2019:  2 

V roce 2019 vypůjčeno publikací: 72 

 
 
Aktuální seznam knih je zveřejněn na webových stránkách organizace. 
 

 

KONTAKT 

Adresa knihovny: 

Jiráskova 419 
755 01  Vsetín 

e-mail: vkci@vkci.cz 

Samostatný odborný pracovník: 

Marie Podpinková 
telefon: 774 415 107 

www.vkci.cz
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Auditorská zpráva 
a hospodaření 
společnosti 
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KONTAKT 
 

VKCI VSETÍN o.p.s. 
 

Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín 
Tel.: +420 774 262 243 
E-mail: vkci@vkci.cz 

 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 
Číslo účtu: 213368618 / 0300 


