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VKCI VSETÍN 

Organizace Vzdělávací a komunitní centrum Integra
Vsetín o.p.s. podporuje ve Zlínském kraji osoby, které
se nachází v obtížné životní situaci. Koná tak
prostřednictvím široce dostupných služeb Občanské
poradny, sociálně terapeutických dílen,
psychologického poradenství a mediace. Jedná se
např. o podporu pro osoby zdravotně znevýhodněné,
osoby ohrožené sociálně patologickými jevy, osoby
nacházející se ve složité finanční či rodinné situaci,
nebo o jiné osoby s potřebou poradenství, či
potřebou osvojení si pracovních návyků a
dovedností. Tato podpora je poskytována tak, aby
tyto osoby byly schopny řešit svou situaci a vést tak
kvalitnější a soběstačnější život a je zároveň
poskytována s respektem k individualitě každého
člověka. 



Vážené dámy, vážení pánové,
věnujte prosím pozornost naší výroční
zprávě. Chceme Vám ukázat, kdo byli
příjemci naší pomoci, v čem pro ně byla
naše práce užitečná a jaký měla činnost
naší organizace dopad.  
Naši podporu a pomoc zaměřujeme na ty
nejzranitelnější: např. na lidi ohrožené
chudobou a na osoby s postižením či jiným
znevýhodněním. Díky službám naší
občanské poradny jsme věnovali v tomto
roce téměř tři tisíce hodin konzultací s
klienty, kteří se na nás obrátili kvůli řešení
jejich problému: s dluhy, v rodinných či
pracovně-právních otázkách apod. Např. 34
z nich je díky naší pomoci v roce 2021 na
cestě k oddlužení. Součástí občanské
poradny je i psychologická poradna, jejíž
psycholožka se v tomto roce věnovala 25
klientům, kteří kvůli duševní nepohodě
vyhledali její pomoc. 
Sociálně terapeutickou dílnu navštěvovalo   

letos 32 klientů. Díky této službě si osvojují
své pracovní a sociální návyky, jsou tak na
cestě k větší samostatnosti a pracují na
svém seberozvoji. 
Chci poděkovat Vám všem za Vaši důvěru.
Dovolte mi v první řadě vyjádřit úctu a
poděkování kolegům, kteří nejen v roce
2021 podávali pomocnou ruku našim
klientům. Odvedli důležitou práci. 
Děkuji Vám, dárcům, partnerům a
institucionálním donorům. V naší zprávě se
dočtete o tom, jak nakládáme s Vaší
důvěrou, podporou a samozřejmě také
financemi, které jste nám svěřili.  
V neposlední řadě děkuji dozorčí a správní
radě naší organizace za její přínos pro
fungování naší organizace. 

Soňa Zelíková 
ředitelka organizace
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OBČANSKÁ
PORADNA 
VSETÍN

Občanská poradna Vsetín poskytuje lidem informace
a podporu při řešení problémů. Jejím cílem je předat
klientům dostatek informací pro to, aby byli schopni
se rozhodnout a řešit svůj problém vhodnou cestou.
Poradenství je bezplatné, funguje na principech
nezávislosti, diskrétnosti a nestrannosti. Poradna je
členem Asociace občanských poraden. Její tým tvoří
čtyři poradkyně.



Rok 2021 byl pro Občanskou poradnu
Vsetín poměrně náročný a stejně tak pro
mnohé naše klienty, kteří se potýkali s
řadou problémů, ať už existenčních,
rodinných či například pracovních. Proto
jsem ráda, že jsme mohli nabídnout naši
pomoc celkem 901 lidem v jejich složité
životní situaci. V předešlém roce mnozí lidé
přišli kvůli protipandemickým opatřením o
část svých příjmů a tím pádem přestávali
být schopni platit své výdaje, popřípadě
splácet své dluhy. Některým hrozil pád do
tzv. dluhové pasti. Přesto se nám podařilo
podat v tomto roce celkem 34 insolvenčních
návrhů a odložit či zastavit 9 exekucí našich
klientů. Velkou naději přineslo i tzv.
Milostivé léto, díky kterému měli dlužníci
možnost snadněji splatit své dluhy u
veřejnoprávních institucí. V souvislosti s
Milostivým létem se na nás obrátilo
množství klientů, kteří měli v tomto
programu nejasnosti a nedokázali se v něm
zorientovat.  Řada lidí naše služby  

vyhledala také v souvislosti se změnami
dodavatelů energií. Poskytovali jsme lidem
informace a podporu v tom, jak přejít k
novému dodavateli a upozorňovali je na to,
aby se vyhnuli tzv. energetickým šmejdům,
tedy společnostem, které nabízí dodání
energií za značně nevýhodných podmínek.

Ivana Měrková
vedoucí Občanské poradny Vsetín

www.vkci.cz/poradna/

Občanská poradna Vsetín

poradna@vkci.cz
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

774  262  243
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POMÁHÁME

Soudní řízení
27.3%Zadlužování

24.7%

Rodinné vztahy
13.8%

Majetkoprávní vztahy
10.3%

Sociální pomoc
7.2%

Ochrana spotřebitele
3.9%

DLUHY
Dluhové poradenství je vlajkovou lodí naší
poradny. Na Vsetínsku, kde je v exekuci
kolem 5,5 % obyvatel, pomáháme klientům
se sepisováním insolvenčních návrhů a
provádíme je celým procesem oddlužení.
Stejně tak je informujeme o právech a
povinnostech věřitelů a dlužníků. 

Pomáhali jsme klientům s programem
Milostivé léto
Milostivé léto je program, díky kterému měli
dlužníci možnost zbavit se svých dluhů u
veřejnoprávních institucí (např. u obcí,
dopravních podniků, ČEZu a zdravotních
pojišťoven) a vymanit se tak z dluhové pasti. 
Princip spočíval v tom, že dlužník zaplatil
exekutorovi jen jistinu (tedy původní dluh) a
poplatek za uzavření exekuce ve výši 900
korun. Všechny další exekutorské poplatky,
úroky či penále stát dlužníkovi odpustil.
Tento program probíhal od 28. října 2021 do
28. ledna 2022. 

Upozornili jsme na insolvenční šmejdy 
Občanská poradna Vsetín je akreditovanou
osobou, které Ministerstvo spravedlnosti
udělilo povolení na poskytování služeb v
oblasti oddlužení. Díky tomu poskytujeme
našim klientům profesionální a bezplatnou
pomoc v procesu oddlužení. 
Na procesu insolvencí se však snaží
parazitovat tzv. insolveční šmejdi. Ti aktivně
oslovují lidi ve špatné finanční situaci a
nabízejí jim snadné oddlužení. Hlásí, že 

 JAKÉ PROBLÉMY JSME V ROCE 2021 V OBČNASKÉ PORADNĚ ŘEŠILI?
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5,5 % obyvatel na
Vsetínsku má exekuci



BYSTŘICE
P. H.

VAL.
KLOBOUKY

VSETÍN

NOVÝ
HROZENKOV

VELKÉ
KARLOVICE

za dlužníka zařídí vše potřebné a zajímá je
jen dlužníkovo blaho. Pravdou ale je, že tyto
osoby zpravidla nejsou schopné oddlužení
zprostředkovat. Služby těchto šmejdů často
stojí dlužníky desetitisíce korun a jejich
situaci zpravidla ještě zhorší. Na insolveční
šmejdy jsme upozorňovali prostřednictvím
obecního tisku, webu a sociálních sítí naší
organizace. 

OCHRANA SPOTŘEBITELE
Česká obchodní inspekce eviduje přes tisíc
rizikových webů a e-shopů a téměř 90 tisíc
druhů padělaného zboží. V roce 2021 jsme
pomáhali s vymáháním práv spotřebitelů
během 124 konzultací. 

BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM
6. května, 1071
sudý ČT 8–15 hod.

NOVÝ HROZENKOV
Nový Hrozenkov 454
sudý ČT 8–15 hod.

VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
Masarykovo námětí
177
lichý ČT 8–15 hod.

VELKÉ
KARLOVICE
Velké Karlovice 1
lichý ČT 8–15 hod.
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VSETÍN
PO 8–17:30 hod.
ÚT 7–15:30 hod.
ST 7–16:30 hod.
PÁ 8–14:30 hod.

Zatímco "šmejdi" obchodující s
předraženými hrnci na předváděcích akcí
míří do propadliště dějin, podomní prodejci
energií jsou stále běžnou praxí. A to i přesto,
že většina měst a obcí v regionu zakázala
podomní prodej. Kromě toho se spotřebitelé
stále častěji nechávají napálit přes internet.
Ať už jde o podvodné e-shopy nebo weby
nabízející služby za nepřehledných
podmínek. Na práva spotřebitelů jsme
upozornili prostřednictvím rozhovoru pro náš
web s vedoucí Občanské poradny Ivanou
Měrkovou. 



BYDLENÍ
Ve Zlínském kraji žije přibližně polovina
obyvatel ve vlastním domě, zhruba čtvrtina
má byt v osobním vlastnictví, 11 % žije v
nájmu. Od této skutečnosti se odvíjí
problémy, kvůli kterým nás lidé vyhledávají.
Lidé žijící ve vlastním domě se na nás
obrací kvůli sousedským sporům, majitelé
bytů přichází kvůli vedení společenství
vlastníků, které považují za špatné. Častým
tématem jsou také práva a povinnosti
majitelů a nájemníků. Ve velké míře se na
nás letos obraceli klienti kvůli změně
dodavatelů energií. 

RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Průměrně se na Vsetínsku rozvádí téměř
každá druhá rodina. V roce 2021 se na nás
v souvislosti se zánikem manželství obrátilo
několik desítek osob či párů. S rozpadem
rodiny se pojí řada problémů, kvůli kterým
nás klienti vyhledávají: samotné soudní 

ORP Vsetín
74.4%

ORP Bystřice p. Hostýnem
12%

ORP Valašské Klobouky
9.1%

Ostatní
0.7%

V roce 2021 jsme našim
klientům věnovali celkem
2 970 hodin odborných
konzultací během.

řízení, rozdělení majetku a samozřejmě
péče o děti.

Ve vztahu k dětem z rozpadajících se
rodin se řídíme Cochemskou praxí
Chochemská praxe je cestou jak v případě
rozvodu nebo rozchodu rodičů řešit
opatrovnické spory. Jde nám zkrátka o to,
aby o budoucnosti dětí nerozhodovaly
soudy či jiné instituce, ale jejich vlastní
rodiče, kteří se spolu musí vzájemně
dohodnout na péči o ně. 

99 % NAŠICH KLIENTŮ POCHÁZÍ ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
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VZDĚLÁVÁME SE
Abychom odváděli profesionální práci a měli
přehled o novinkách v našem oboru, je pro
nás nezbytné se stále vzdělávat. Proto jsme
absolvovali celou řadu kurzů, školení a
seminářů. Část z nich byla věnována
novinkám, které jsou potřebné pro
poskytování konzultací, např. o novele
exekučního řádu a insolvenčního zákona, či
o podpoře rodin v rozchodových situacích.
Absolvovali jsme také několik manažerských
kurzů, abychom mohli náš tým lépe
ukočírovat. Jednalo se o Trénink ve vedení
lidí od vzdělávacího centra Mansio, kurz
věnovaný time managementu či školení o
tom, jak správně vybrat, zaučit a hodnotit
zaměstnance v sociálních službách. 
V září 2020 se naše poradnyně Ivana a 

Lucie v rámci své účasti v projektu RPSSL
přihlásily na sebezkušenostní výcvik, který
trvá dva roky. Výcvik je založený na přístupu
psychologa Alfreda Adlera a klade důraz na
sebepoznání. Díky tomuto výcviku si naše
kolegyně prohlubují psychosociální
dovednosti, dokážou lépe porozumět svým
klientům a vžít se do jejich role.

Uspořádali jsme
2 přednášky pro
chráněnou dílnu
Help soul

SPOLUPRACUJEME
Pro Občanskou poradnu je velmi důležité
udržovat síť spřátelených organizací a
dalších institucí, se kterými můžeme sdílet
naše poznatky a zkušenosti, popř. je
předávat dále. 
Spolupracujeme tak např. s terénními
pracovníky vsetínských sociálních služeb,
např. s organizací ELIM Vsetín, která mimo
jiné pomáhá lidem bez přístřeší, či
organizací Restorativ, jež se zabývá pomocí
obětem trestných činů. Jsme také v úzkém 

kontaktu s Orgánem sociálně-právní
ochrany dětí. 
Kromě toho se pravidelně účastníme
komunitního plánování v těchto oblastech:
Vsetín, Horní Vsacko, Střední Vsetínsko,
Hornolidečsko a Valašskokloboucko. 
Pro naši práci je důležitá také prevence, a
proto jsme v tomto roce uspořádali dvě
přednášky, a to pro pracovníky chráněné
dílny Help soul v Bystřici pod Hostýnem. 
Občanská poradna Vsetín je také členem
Asociace občanských poraden, která
sdružuje celkem 34 organizacích, které se
na profesionální úrovni zabývají občanským
poradenstvím. Tato asociace nám navíc
zajišťuje vzdělávání a aktuální informace
potřebné pro poradenskou činnost. V březnu
2021 jsme vypracovali pro tuto asociaci texty
a kazuistiky na téma dluhů a exekucí,
důchodů, bydlení atd.

Dvě poradkyně
prochází
dvouletým
sebezkušenost-
ním výcvikem
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SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÁ 
DÍLNA VKCI

Sociálně terapeutická dílna slouží osobám se
zdravotním postižením či znevýhodněním
(mentálním, tělesným či chronickým duševním) od 16
do 64 let, které mají na trhu práce zhoršenou výchozí
pozici. Jsou tedy dlouhodobě nezaměstnány nebo
nemají žádné pracovní zkušenosti. Smyslem naší
služby je budovat v klientech formou pracovní terapie
pracovní návyky a napomáhat jim tak v jejich
seberozvoji. Tuto ambulantní službu sociální
prevence poskytujeme cílové skupině bezplatně.



Přestože rok 2021 doprovázela omezení
kvůli pandemii koronaviru, věnovali jsme se
celé řadě aktivit. Zajímavostí je, že mnohé z
nich měly sportovní či pohybový charakter.
Zapojili jsme se například do osvětové
kampaně Týdny pro duševní zdraví, a to
díky akci inspirované orientačním během.
Nazvali jsme ji Orienťák duševního zdraví.
Také jsme navázali spolupráci se
sportovním klubem Edie team, pro který
klienti naší dílny vyráběli keramické
medaile.
Především jsme se však snažili i o to, aby
se pohybu na čerstvém vzduchu mohli
věnovat i naši klienti. Proto jsme se v tomto
roce pustili do zvelebování pozemku, ze
kterého postupně společnými silami tvoříme
terapeutickou zahradu, jež má sloužit nejen
k pracovní terapii, ale i relaxu a společnému
setkávání našich klientů. 
A jak se dařilo týmu naší dílny? Museli jsme
se vypořádat s několika personálními   

změnami. Na jaře jsem odešla na
mateřskou dovolenou, přičemž na podzim
se z mateřské dovolené vrátila Marie
Caletková. Kromě toho jsme nově přijali
novou sociální pracovnici Karlu Čížovou a
na konci roku náš tým opustila Jana
Chovanečková. 

Lucie Škabrahová
vedoucí Sociálně terapeutické dílny VKCI

774  415  106

www.vkci.cz/socialne-terapeuticka-
dilna/ 

Sociálně terapeutická dílna VKCI

dilna@vkci.cz
Záviše Kalandry 1419, 755 01 Vsetín
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POMÁHÁME
POMÁHÁME S HLEDÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ
U našich klientů podporujeme jejich zájem o
další seberozvoj a společně hledáme
možnosti jejich pracovního uplatnění.
Nejprve mapujeme, jaké povolání by chtěli a
byli schopni vykonávat. Individuálně se s
nimi bavíme o jejich dovednostech,
zkušenostech, také jim pomáháme s
tvorbou životopisu a nacvičujeme pracovní
pohovor. Při samotném hledání práce
spolupracujeme se sociálním podnikem
GAZELI servis s.r.o. a taktéž s poradkyní
pro OZP na Úřadu práce Vsetín.

PŘIZPŮSOBUJEME SE POTŘEBÁM
KLIENTŮ
Při práci v dílně volíme jak individuální, tak
skupinový přístup vždy podle potřeb klienta.
Pořádáme pro ně besedy a
zprostředkováváme kontakt s návaznými
sociálními službami.  

Tento rok jsme pomáhali
celkem 32 klientům.

Podáváme pomocnou ruku lidem s
postižením, kteří se chtějí ve svém životě
rozvíjet, cítit se užitečně a osamostatňovat
se. Chceme, aby měli stejné možnosti jako
jejich vrstevníci. Naše klienty vedeme k
tomu, aby si osvojovali režim podobný práci.
Pracují na zadaných úkolech, dodržují
pracovní dobu, popřípadě se omlouvají za
svoji nepřítomnost. Pracujeme také na
rozvoji jejich sociálních dovedností. Klienti
se učí spolupracovat s kolegy a respektovat
je. Chceme, aby naši klienti zažili radost z
úspěšně odvedené práce a zažívali tak pocit
užitečnosti. 

Proto, aby se náš tým zdokonaloval v
sociální práci, absolvovali jeho členové v
tomto roce celkem 8 kurzů a školení.
Podstatná část vzdělávání byla zaměřena
na přístup ke klientům, kteří využívají naši
sociálně terapeutickou dílnu. Konkrétně
jsme absolvovali tyto kurzy: Přístup k lidem
s mentálním postižením, Práce s emocemi v
sociálních službách, Mluvíme spolu – jak
lépe porozumět lidem s duševním
onemocněním a vést s nimi dialog a
Psychiatrické minimum.
Ostatní kurzy nás vedly k prohlubování
dalších schopností a dovedností, které jsou
pro naši práci potřeba. Zúčastnili jsme se 
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VZDĚLÁVÁME SE
např. kurzu praktické asertivity či
manažerského kurzu pro hodnocení
zaměstnanců. 
Čtyři pracovnice dílny navíc absolvovaly v
tomto roce dlouhodobý sebezkušenostní
výcvik, který je určen nejen pro sociální
pracovníky, ale i další pomáhající profese.
Díky němu měly možnost pracovat na svém
osobním rozvoji, zlepšovat vztahy se svým
okolím a rozvíjet své komunikační
dovednosti. 
Kromě toho se v týmu naší dílny uskutečnilo
celkem šest supervizí, během kterých jsme
měli možnost reflektovat své profesní
jednání. 



Zapojili jsme se do
osvětové kampaně
Týdny pro duševní
zdraví.

Na podzim jsme se zapojili do osvětové
kampaně Týdny pro duševní zdraví pod
záštitou Národního ústavu duševního zdraví
a organizace Fokus. Zorganizovali jsme
proto akci pro širokou veřejnost s názvem
Orienťák duševního zdraví, jehož smyslem
bylo informovat o tom, jak se cítí lidé s
vybranými psychickými nemocemi. Akce se
uskutečnila 17. září 2021 ve vsetínské
Panské zahradě a v prostranství před
vsetínským zámkem. Celá událost měla
 

charakter orientačního běhu, resp.
orientační chůze s mapou, na které byla
vyznačena konkrétní stanoviště. Tuto formu
jsme zvolili mimo jiné proto, že sport a
pohyb je skvělou prevencí před duševními
nemocemi. 
Akci moderovala Lucie Strbačková.
Součástí byla i beseda se vsetínským
psychiatrem MUDr. Miroslavem Hajdou. I
přes sychravé počasí se akce zúčastnila asi
stovka návštěvníků. 
Tato akce by nemohla vzniknout bez
finanční podpory těchto subjektů a dárců:
společnosti Kayaku Safety Systems Europe
a.s., společnosti TES Vsetín s.r.o.,
Galvamet spol. s.r.o., Nadačního fondu Svět
oken a Denisy Halašové. Děkujeme za
jejich přízeň.

SPOLUPRACUJEME 
V sociálních službách musíme táhnout za
jeden provaz, a proto nás těší, že jsme i v
roce 2021 navázali řadu kontaktů.
Na jaře jsme se spojili se vsetínským
sportovním klubem Edie team, pro který
naši klienti vyráběli keramické medaile. 
Navázali jsme spolupráci se vsetínskou
Praktickou školou. Pro jejich žáky a jejich
rodiče jsme uspořádali exkurzi v naší dílně.
Spolupracujeme také se vsetínskou
Diakonií, a proto jsme se rozhodli věnovat
jednu z dekorací z naší dílny do Dobročinné
aukce, kterou tato organizace každoročně
pořádá. Jednalo se o keramickou lampu,
kterou vyráběli naši klienti.
Mimo to jsme mohli naši práci v tomto roce
prezentovat na celé řadě akcí. Mohli jste
nás potkat na Valašském záření, na Běhu
pro Světlušku, v Domovu pro seniory 

Harmonie Ohrada Vsetín, během
vsetínského Dne seniorů a na prodejní akci
Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Zlíně. 
Na závěr nesmíme opomenout ani
spolupráci s těmi, kteří od nás nakoupili
přebytky  našich výrobků: Zahradnictví v
Černém, Květinku Flodet Hovězí,
Květinářství Halenkov, Galerii Mariku ve
Valašských Kloboukách, Envicentrum pro
krajinu ve Vysokém Poli a Horský hotel
Antarik ve Valašské Senici.
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ORGANIZUJEME

Přebytky výrobků našich
klientů letos odkoupilo 6
firem či obchodů. 



PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA VKCI

Za psychologickou poradnou naší organizace stojí
psycholožka Markéta Hurtová (dříve Dostálová -
Bystřinová). Poskytuje psychologickou podporu a
pomoc. Při spolupráci využívá individuální přístup.
Rozsah poskytování pomoci závisí na potřebách
klienta a individuální dohodě s psychologem.
Konzultace jsou důvěrné a bezplatné, psycholog je
vázán mlčenlivostí.



Velmi mě těší, že se naše organizace letos
zapojila do osvětové kampaně Týdny pro
duševní zdraví, jehož smyslem je
upozorňovat veřejnost na to, že duševní
onemocnění není žádné stigma, za které by
se lidé měli stydět. 
Jsem ráda, že se postupně mění
převládající veřejné mínění o problematice
duševní pohody a mnozí lidé se již nebojí a
nestydí vyhledat v případě potřeby
odbornou pomoc. 
V roce 2021 jsem poskytla odbornou
psychologickou pomoc 25 klientům, kteří se
na mě nejčastěji obraceli kvůli podpoře
psychického zdraví, udržování abstinence
od návykových látek, vztahovým problémům
nebo kvůli složitému rozhodování v jejich
životě.
V závěru mého úvodního slova bych ráda
poděkovala  společnosti Kayaku Safety
Systems Europe a společnosti DAF Innova,
které nám poskytly finanční obnos, díky 

kterému jsme mohli zvelebit prostory
psychologické poradny a zakoupit sedací
soupravu. Psychologické poradenství tak
mohu poskytovat svým klientům v
příjemnějším prostředí.

Markéta Hurtová 
psycholožka 

www.vkci.cz/psycholog/

psycholog@vkci.cz
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

734 522 271
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POMÁHÁM
ZVLÁDÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH EMOCÍ
V minulých letech se projevil nárůst
nepříjemných emocí a pocitů. Zejména se
zvýšil výskyt úzkostných stavů a depresí, a
to až trojnásobně v porovnání s předchozími
lety.
Mezi další nepříjemné emoce, se kterými
jsme s klienty během terapie pracovali, patřil
vztek, smutek či strach. Smyslem rozhodně
není nepříjemné emoce potlačovat, ale
právě naopak: naučit se s nimi správně
pracovat a porozumět jim.

V roce
2021 jsem
vedla 46
konzultací
s klienty 

PŘEKONÁVÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ
Ztráta blízké osoby, rozvod, finanční potíže,
složité rozhodování či strach ze ztráty
zaměstnání. To jsou jedny z nejtěžších
životních situací, kvůli kterým lidé
vyhledávali moji pomoc. 
Nesnažím se klientům udílet jednoznačné
rady nebo za ně rozhodovat. Naopak s nimi
při rozhodování probírám plusy a minusy
různých variant a snažím se je nasměrovat k
pro ně nejprospěšnějšímu řešení dané
situace a vlastnímu rozhodnutí.

PSYCHOSOMATICKÉ OBTÍŽE
Přibývá lidí, kteří si stěžují na tělesné obtíže,
přestože z lékařského hlediska jsou zcela
v pořádku. Jejich fyzické problémy totiž
způsobuje psychika. Jedná se o
psychosomatické problémy. Jakmile odezní 

V roce 2021 jsem
pomáhala 25 klientům

psychická zátěž, často dojde i ke zmírnění
tělesných neduhů. 
S psychosomatikou klientů pracuji v případě,
že u daného člověka byl vyloučen fyzický
původ nemoci či obtíží.

ZÁVISLÉ CHOVÁNÍ
Konzumace alkoholu a jiných tvrdých drog a
trávení času s elektronickými zařízeními
(např. na sociálních sítích, při hraní
počítačových her) – to jsou nejčastější látky
a činnosti, na kterých si lidé během roku
2021 vybudovali závislost. Na vině často
byla právě nucená izolace, která připravila
lidi o sociální kontakty a aktivity. Velké riziko
v současné době představuje například růst
závislosti na alkoholu.

POTÍŽE VE VZTAZÍCH A KOMUNIKACI
Několik klientů se na mě obrátilo kvůli
nesnázím v rodinném, partnerském či jiném
mezilidském vztahu. Rok 2021 totiž pro
mnohé představoval ve vztazích a
komunikaci velkou zkoušku. Vlivem
protiepidemických opatření se značně
proměnil zavedený režim komunikace a
soužití. Pro vztahy představovala nucená
karanténa velkou zátěž, která je buď zocelila,
nebo naopak odhalila přehlížené problémy,
kvůli kterým klienti vyhledávali moji pomoc.

15



VZDĚLÁVÁM SE
Proto, abych mohla svým klientům
nabídnout co nejkvalitnější přístup, aktivně
jsem se v tomto roce zúčastnila několika
vzdělávacích programů. 
Absolvovala jsem celkem 136 hodin
psychosociálního výcviku pro pracovníky v
sociálních službách, který se jmenuje Zralou 

sebezkušeností ke kvalitnímu pomáhání.
Program pořádala Caritas – Vyšší odborná
škola sociální Olomouc.
Absolvovala jsem taktéž kurz Praktické
asertivity v sociálních službách.
Během roku jsem pokračovala v navazujícím
psychoterapeutickém výcviku Solutions
focus, který jsem zahájila v roce 2018. 
Jedná se o komplexní čtyři a půl roku trvající
výcvik v přístupu zaměřeném na řešení v
terapii a poradenství.
Tak jako ostatní lidé, kteří působí v
pomáhajících profesích, jsem se účastnila
pravidelných supervizí, kde jsem měla
možnost reflektovat svoji práci. 

Využívám především přístup orientovaný na
řešení. Ten umožňuje lidem změnit svůj
život podle svých potřeb. Místo udílení
jednoznačných rad s klienty tvořivě hledáme
a objevujeme, co by právě jim mohlo pomoci
v jejich konkrétní situaci. 

MOJE PRAXE

Centrum poradenství pro rodinné a
partnerské vztahy
Zde jsem se věnovala poskytování
individuálního, párového a rodinného
psychologického poradenství. Nabízela jsem
péči a krizovou intervenci osobám, které
byly postiženy domácím násilím. 

Sociálně terapeutická dílna VKCI
Mimo psychologickou poradnu působím také
jako pracovník v sociálních službách v
Sociálně terapeutické dílně VKCI. Mým
úkolem je klienty této služby podporovat v
rozvíjení pracovních  návyků, rozvíjet jejich 

JAK PRACUJI

manuální zručnost a tím je vést k jejich větší
samostatnosti a seberealizaci. V této dílně
se věnuji klientům nejen s chronickým
duševním onemocněním, ale také těm s
mentálním a tělesným postižením. 

Internetová poradna Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity 
Prostřednictvím Internetové poradny FSS
MU jsem poskytovala psychologické
poradenství a mentoring poradcům
internetové poradny. 

Tento rok jsem
absolvovala 3
vzdělávací
programy
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Ve své praxi využívám
přístup orientovaný na
řešení problémů, se
kterými se na mě klienti
obrací. 



GAZELI SERVIS 

Sociální podnik GAZELI servis s. r. o. byl založen v
roce 2014. Od té doby pomohl zprostředkovat
zaměstnání desítkám lidí se zdravotním postižením či
znevýhodněním v místních firmách a organizacích,
kde se věnují úklidovým pracím, údržbě zeleně a
zahradních prostor a drobným opravám.



POMÁHÁME
nebo znevýhodněním odpovídající
zaměstnání v našem regionu.
Zprostředkováváme práci těmto lidem, kteří
se chtějí více osamostatnit, pracovně
rozvíjet a rozvojem svých schopností a
zkušeností zvyšovat své sebevědomí. 
Při zprostředkovávání práce zohledňujeme
specifické potřeby a schopnosti pracovníků.
Dobrým znamením je pro nás to, že lidé s
postižením s námi spolupracují dlouhodobě
a fluktuace je tu poměrně nízká.
 V tomto roce GAZELI zaměstnala 21
zaměstnanců (14 žen a 7 mužů), 11 osob se
zdravotním postižením, 4 osoby s těžkým
zdravotním postižením a 6 zdravotně
znevýhodněných osob.

V GAZELI pracuje 21
zaměstnanců, 7 z nich
chodí či chodilo do
Sociálně terapeutické
dílny VKCI

SPOLUPRACUJEME
Jsme v úzkém kontaktu se Sociálně
terapeutickou dílnou VKCI, která pomáhá
lidem s postižením či znevýhodněním získat
a rozvíjet pracovní návyky. 
V tomto roce si našlo prostřednictvím
sociálního podniku GAZELI práci celkem 7
lidí, kteří docházejí či dříve docházeli do
Sociálně terapeutické dílny VKCI.

Zaměstnancům GAZELI zprostředkováváme
zaměstnání zejména ve vsetínských firmách
a neziskových organizacích.

V tomto roce jsme spolupracovali se
Základní školou Integra Vsetín, společností
Galvamet spol. s.r.o., Charitou Vsetín –
Charita Česká republika, Technickými
službami Vsetín s.r.o., 1. VASTO spol. s.r.o.,
TJ Zbrojovkou Vsetín, Šachovým klubem
Vsetín, Domem kultury Vsetín,

Společenstvím vlastníků jednotek Pod
Žamboškou a s několika soukromými
domácnostmi.

Jsme připraveni spolupracovat jak s
podnikatelskými subjekty, neziskovými
organizacemi, tak i se soukromými osobami.

Sociální podnik GAZELI je tu proto, aby
pomohl najít lidem se zdravotním postižením

gazeli.servis@vkci.cz
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín 

www.vkci.cz/gazeli-servis-sro/

774 262 243
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KNIHOVNA VKCI

V roce 2005 jsme v rámci realizace projektu
Poradensko-informačního centra pomoci pro osoby
se zdravotním postižením založili specializovanou
knihovnu VKCI. Díky dalším navazujícím projektům a
spolupráci s UP Olomouc má dnes knihovna více než
1 400 titulů.



Smyslem naší knihovny je poskytovat
veřejnosti ke studiu odbornou literaturu
z oblasti sociální práce a podobných oborů,
která nemusí být v ostatních knihovnách
dostupná. 

J

Jedná se zejména o knihy z oblastí sociální
práce, psychologie, filozofie, pedagogiky,
speciální pedagogiky, práva, managementu,
marketingu, etiky a dalších oborů. Na webu
organizace je přístupný katalog knihovny. 

Našimi čtenáři jsou převážně pracovníci
v sociálních službách a studenti středních a  

Naše
knihovna čítá
celkem 1422
titulů. 

vysokých škol studující příbuzné obory.
Knihovna však slouží také široké veřejnosti.
Knihy půjčujeme zaregistrovaným čtenářům
bezplatně. 

V roce 2021 jsme měli celkem 237
zaregistrovaných čtenářů.

O knihovnu pečuje odborná referentka Marie
Podpinková.

www.vkci.cz/knihovna/

vkci@vkci.cz
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín 

774 262 243
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PODĚKOVÁNÍ

MPSV
69.4%

Město Vsetín
10.8%

Obce Zlínského kraje
9.8%

Zlínský kraj
8.6%

Dary
1.3%

MPSV
85%

Město Vsetín
11.1%

Zlínský kraj
2.7%

Dary
1.1%

Naše organizace by nemohla fungovat bez podpory
donátorů, partnerů a podporovatelů. Děkujeme za
Vaši přízeň.

ZDROJE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY

ZDROJE OBČANSKÉ PORADNY VSETÍN

Připadá Vám naše práce smysluplná? Chtěli byste nás také podpořit? Můžete to udělat
prostřednictvím finančního daru, který zašlete na číslo účtu 213368618/0300. Do poznámky
uveďte své kontaktní údaje kvůli zaslání darovací smlouvy. Děkujeme. 

PODPOŘILI NÁS:

OBCE
Horní Lideč
Lačnov
Leskovec
Lidečko
Lužná
Nový Hrozenkov
Podhradní Lhota
Pozděchov
Prlov
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Rajnochovice
Seninka
Slavkov pod Hostýnem
Střelná
Študlov
Ústí
Valašské Klobouky
Valašská Polanka
Valašská Senice
Valašské Příkazy
Velké Karlovice
Vsetín

PRÁVNICKÉ OSOBY
DAF Innova, s.r.o.
FlammaTec spol., s.r.o.
Galvamet spol., s.r.o.
Kayaku Safety Systems
Europe, a.s.
Nadační fond Svět oken 
TES Vsetín, s.r.o.

FYZICKÉ OSOBY
Denisa Halašová
Pavel Kovář



PŘÍLOHA
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ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA

SPRÁVNÍ RADA
Věra Goldová,
předsedkyně

členové:
Daniela Divínová
Josef Konečný
Pavel Pelc
Libor Podešva
Iveta Táborská

DOZORČÍ RADA
Lubomír Gajdušek,

předseda
 

členové:
Dana Telekyová
Radomír Zimek

 

ORGANIZACE VKCI
Soňa Zelíková, ředitelka, poradkyně OP

Marie Podpinková, samostatný odborný pracovník
Barbora Čandová, pracovník PR a fundraiser

Monika Zbranková, asistentka
 

OBČANSKÁ PORADNA
Ivana Měrková, vedoucí, poradce

Petra Maliňáková, poradce
Lucie Kašíková, poradce

Markéta Hurtová, psycholog
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Lucie Škabrahová, vedoucí, sociální pracovník

Karla Čížová, sociální pracovník
Jana Išpoldová, sociální pracovník 

Gabriela Bartoňová, pracovník v sociálních službách
Veronika Hromadová, pracovník v sociálních službách

Markéta Hurtová, pracovník v sociálních službách
Alena Jurášková, pracovník v sociálních službách

Jana Chovanečková, pracovník v sociálních službách
Marie Caletková, pracovník v sociálních službách
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REALIZOVANÉ
PROJEKTY
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ROZVOJ PROCESŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VKCI VSETÍN o.p.s.

Základní informace o projektu

Registrační číslo projektu: 
Zahájení projektu:              
Ukončení projektu:             
Celkový rozpočet:                  

Cílová skupina
Sociální pracovník občanské poradny,
sociální pracovník sociálně terapeutické dílny,
pracovník v sociálních službách.

Stručný obsah
Projekt reaguje na potřebu poskytovat sociální služby efektivně v maximální kvalitě s
odpovídajícím počtem odborného personálu, majícím konkrétní vizi, plány, motivaci,
prostředky a nástroje k jejich poskytování.

Cíle projektu
Cíle projektu jsou služby, mající plány rozvoje, funkční procesy zajišťující efektivitu, kvalitu a
odbornost a odpovídající personální zajištění.
1. Plán rozvoje
2. Revize a aplikace procesů vedoucích k zajištění efektivního, kvalitního a odborného
poskytování sociálních služeb.
3. Vytvoření adekvátních pravidel pro kvalitní personální zajištění sociálních služeb, pro jejich
následnou revizi a rozvoj.

Aktivity projektu v roce 2021
Tvorba plánu rozvoje SSL
V minulém roce jsme navázali na provedenou analýzu současného stavu plánování rozvoje v
jednotlivých SSL a začali spolupracovat s novým externím dodavatelem, se kterým jsme na
prvním workshopu CS a dodavatele společně definovali poslání a cíle organizace, které se
staly 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015297
květen 2020
duben 2022
2 166 979,50 Kč



východiskem při určování priorit, definici rizik a kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Jako
efektivní nástroj aktualizace již vytvořeného byla opět provedena SWOD analýza, která nám
ukázala posun od minulých setkání v rámci této aktivity. Druhý workshop sloužil k určení
priorit a definování hlavních bodů strategického plánu. Rozpracované plány byly poté
rozvrženy do akčních plánů na rok příští a další tři roky. Plány byly postupně doplňovány o
kompetence, zodpovědnosti a další podrobnosti, byla konzultována jejich priorita a body byly
přeskupovány podle potřeby tak, že došlo k postupnému vytvoření nové verze pro rok 2022 a
návrhově do let 2023 a 2024. Výsledkem této aktivity byl dokument “Plán rozvoje” obsahující
plány rozvoje obou služeb organizace. 

Účast CS na vzdělávacích aktivitách
a) Dlouhodobé výcviky v oblasti seberozvoje:
 3 pracovnice občanské poradny a sociálně terapeutické dílny se v roce 2021 zúčastnily
dalších 187 výukových hodin dlouhodobého sebezkušenostního výcviku Mansio. Dalších 5
osob úspěšně absolvovalo sebezkušenostní výcvik vzdělavatele Caritas o celkové dotaci 136
výukových hodin.
b)Vzdělávání v krátkodobých vzdělávacích programech: 
 CS projektu, tj. 11 osob, absolvovala v roce 2021 krátkodobé vzdělávání v kurzech o
různých tématech týkajících se sociální práce v celkové časové dotaci 216 vyučovacích
hodin.

Podpora nezávislého odborníka 
c) Supervize probíhala pro příslušníky CS obou služeb. Pro sociální službu STD proběhlo 6
tříhodinových setkání se supervizorkou na pracovišti na adrese Záviše Kalandry 1419. Pro
sociální službu OP proběhla 4 tříhodinová setkání (dvě ve Zlíně a dvě na pracovišti Jiráskova
419).
d) Individuální supervize byla poskytnuta 4 osobám v celkové délce 4 hodiny.
e) Práce s osobami s poruchou autistického spektra (PAS) – podpora se v této aktivitě týkala
jen služby STD. CS byla podpořena posledními 6 hodinami videotréninku a absolvovala 18,5
hodin dalších konzultací, z nichž většina proběhla on-line. 

Tvorba evaluačního systému
f) Vzdělávání managementu zaměřené na zvyšování kvality služby. 
 CS s podporou externího odborníka pracovala na vytvoření funkčního evaluačního systému
umožňujícího zvyšování kvality služeb. (Výstupem aktivity bude zpracovaný standard 15 pro
obě soc. služby.) 
g) Konzultace s externím odborníkem
 V tomto období probíhaly plánované konzultace tvořených standardů kvality č. 15 obou
služeb, avšak z důvodu vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID 19 formou on-line
setkání. Proběhlo 8 setkání pro každou sociální službu a to o celkové časové dotaci 2 x 16
hodin. 
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Tvorba adekvátních pravidel pro kvalitní personální zajištění SSL, pro jejich následnou
revizi a rozvoj

a) Vzdělávání managementu
 Tato aktivita byla zahájena absolvováním 16 hodinového kurzu Jak dobře vybrat a zaučit a
hodnotit zaměstnance v sociálních službách. Tento manažerský kurz absolvovalo 6
sociálních pracovnic z obou služeb.

b) Konzultace s externím dodavatelem 
 Došlo k definování struktury a počtu pracovních míst. Na základě toho k stanovení vnitřní
organizační struktury a tvorbě personálních směrnic a sjednocení a aktualizaci směrnic
dalších. Aktivita probíhala formou konzultací tvořených dokumentů a to 2x fyzicky na
pracovišti STD, a také prostřednictvím on-line konzultací.

Projekt je realizován za podpory ESF EU.



DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V OBČANSKÉ PORADNĚ VSETÍN 

Základní informace o projektu

Registrační číslo projektu: 
Zahájení projektu:              
Ukončení projektu:             
Celkový rozpočet:             

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 cílové skupiny 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 je to 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...
Dále 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 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).
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Aktivity projektu
Klíčovou aktivitou projektu je Odborné sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky.
Poradenství je poskytováno poradcem-sociálním pracovníkem specializovaným na dluhovou
problematiku.

Výsledky v roce 2021
I v době pandemie jsme jen na Vsetíně za rok 2021:
pomohli k sepsání 9 návrhů na zastavení nebo odložení exekucí,
podali jsme 13 insolvenční návrhů,
pomohli jsme řešit dluhové situace nejen dlužníkům ale také jejich rodinným příslušníkům,
kterých se jejich situace dotýká,
pomohli jsme sestavit dohody mezi rodinnými příslušníky a splátkové kalendáře mezi
dlužníky a společnostmi,
pomohli jsme s komunikací mezi exekutory a insolvenčními správci a pomohli jsme
dlužníkům ve vymáhání jejich práv.
Informovali jsme je také o jejich povinnostech,
vysvětlili jim insolvenční, exekuční řízení a tzv. „milostivé léto“ které často nechápali a
vznikaly z toho pak falešné představy a frustrace. Pomáhali jim ke splnění podmínek tzv.
„milostivého léta“ a informovali je o jejich právech a povinnostech.
Varovali jsme příslušníky CS před riziky aktivit, které hodlali dělat a varovali jsme je před
riziky dalšího zadlužování a jednáním podvodných firem.

Odborný poradce absolvoval 18 h školení Vzdělávání sociálních pracovníků v aktuálních
sociálně právních tématech, dále se samostatně vzdělával (studium odborné literatury a
aktuálních zákonů a změn) v oblasti dluhové problematiky v souvislosti s konkrétními
zpracovávanými případy.
Do poradenství i v tomto období dvakrát zasáhl COVID 19 a to jak na jaře, tak na podzim,
nicméně tentokrát nebyl tolik vidět úbytek klientů, a to hlavně na podzim ve spojitosti s tzv.
„milostivým létem“. Celkem jsme poskytli poradenství 213 osobám přímo ze Vsetína.

Projekt je realizován za podpory ESF EU.
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