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Jak už to tak v životě chodí, nejsou jen léta plodnosti a léta zmaru. Jsou i roky klidnější bez 

výkyvů blížící se těmto mezím. Rok 2011 byl z mého pohledu rokem stabilizace a zapouštění 

kořenů. Všechny aktivity, které společnost pořádala, proběhly bez větších problémů. Projekty se 

realizovaly dle plánu a jeden nový byl schválen.  

 

Ke konci roku se společnost výraznou měrou podílela na formování konceptu veřejné služby 

v celé České republice. V rámci sledovaného období jsme posilovali dobré jméno občanské 

poradny jako instituce zaměřující se na oddlužení, rozšiřovali základnu akreditovaných 

vzdělávacích programů, které jsme začali realizovat také tak trochu na komerční bázi. Množství 

vzdělávacích kurzů, kulturní středy a velké množství aktivit v sociálně-terapeutické dílně mě 

utvrzuje, že bezezbytku naplňujeme hlavní poslání naší organizace a nezapomínáme pro jiné 

věci na to nejdůležitější - naše klienty. 

 

Jsem rád, že Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. je silným partnerem města 

Vsetína, ostatních sociálních neziskových organizací ve Vsetíně a důležitým pomocníkem 

klientů ve snaze zlepšit jejich osobní život a zapojení do společnosti.  

 

Nic z toho, co jsem zde uvedl, by nebylo možné bez obrovského osobního a profesního 

nasazení všech pracovníků naší společnosti, za což jim upřímně děkuji. Budoucnost je plná 

neznáma a překážek, ale za sebe mohu říct, že se těším, jak je budeme opět společně 

překonávat. 

 

 

 

 

 Ing. Tomáš Pifka 

 ředitel VKCI Vsetín o.p.s. 
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Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně 
prospěšných společností dne 19. října 2004. Jejími zakladateli jsou Základní škola Integra 
Vsetín a Salesiánská provincie Praha. Svou činností navazuje VKCI Vsetín o.p.s. na 
dlouholetou tradici Základní školy Integra Vsetín, jež se zabývá integrací žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami do procesu běžného základního školství.  
 
VKCI Vsetín o.p.s. se zabývá obecně prospěšnou činností. Působí zejména v oblastech 
vzdělávacích a výchovných programů a aktivit, komunitních aktivit zaměřených na osoby se 
zdravotním postižením, pořádání kurzů pro zdravotně postižené, zajišťování volnočasových 
aktivit (kulturních, rukodělných) a poskytování služeb organizacím působícím v regionu 
v návaznosti na integraci zdravých a zdravotně postižených. Pracuje jako akreditované 
vzdělávací zařízení pro poskytovatele sociálních služeb a je fakultním pracovištěm Univerzity 
Palackého v Olomouci. Realizuje činnost Občanské poradny, která je registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 
registrací z roku 2010 poskytuje sociální službu - sociálně terapeutická dílna U Šikovných 
oveček. 
 
Naše organizace je od r. 2008 realizátorem výkonu Obecně prospěšných prací a na základě 
novely zákona o zaměstnanosti provozuje výkon Veřejné služby. Obojí za spolupráce 
s městem Vsetín, Technickými službami Vsetín, Úřadem práce Vsetín a Probační a mediační 
službou Vsetín. 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 

 
Název organizace:  Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Právní forma:  Obecně prospěšná společnost 

Číslo registrace:  Oddíl O, vložka 186 

Zakladatel:   Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie Praha 

Adresa:   Rybníky 1628, 755 01 Vsetín 

Telefon:   571 420 330, 571 410 231 

E-mail:   vkci@vkci.cz 

Internet:   www.vkci.cz 

IČO:    268 42 149 

Bankovní spojení:  213368618/0300  
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HLAVNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 

o občanská poradna  
o sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček 
o spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
o průzkum poskytovaných sociálních služeb 

 
 
  REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 
 

o vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a osob pečujících o osoby se 
zdravotním postižením v rámci vzdělávacích programů akreditovaných MPSV ČR , 

o vzdělávání cílových skupin v rámci realizace projektů, 
o vzdělávací programy (jazykové kurzy, kurzy počítačové dovednosti) 

 
 
  OSTATNÍ SLUŽBY 

 

o kulturní programy 
o provozování a průběžné vybavování specializované knihovny (téměř 2.000 titulů) 
o realizace výkonu trestu Obecně prospěných prací 
o realizace výkonu Veřejné služby 
o ubytovací služby 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VKCI VSETÍN o.p.s. 

 

 

Počet zaměstnanců:   muži  ženy 

průměrný evidenční stav     12,77  17,31 
prům. evid. stav přepočtený na plně zam.  5,404  12,63 
 

Správní rada      Dozorčí rada 

 

Bc. Květoslava Othová Ing. Libor Podešva, Ph.D. 
Iveta Táborská Ing. Pavel Pelc 
Bc. Věra Goldová     JUDr. Lubomír Gajdušek 
Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.  
PhDr. Helena Gajdušková 
Mgr. Dalibor Sedláček 

 

Ing. Tomáš Pifka – ředitel VKCI Vsetín o.p.s. 



 

Výroční zpráva 2011 11 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Občanská poradna 

 

Občanská poradna je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytuje základní sociální poradenství a odborné 
sociální poradenství. 
Občanská poradna měla i v roce 2011 za cíl bezplatně podporovat občany poskytováním 
informací, rad a jiných služeb s cílem, aby si uvědomovali svá práva a povinnosti, dokázali 
efektivně vyjádřit své potřeby a přání, přejímali odpovědnost za své jednání a byli schopni 
využívat síť dostupných služeb.  
 
Občanská poradna měla v roce 2011 418 unicitních uživatelů, z toho bylo 279 žen a 139 
mužů. Zprostředkováno bylo celkem 507 intervencí v délce 1548 hodin. Poradna uskutečnila 
780 kontaktů s klienty (myšleno poskytnutí informace, rady, pomoci v délce trvání do 30 min 
- nad 30 min. se jedná o intervenci).  

 
Největší zájem v roce 2011 byl o finanční a rozpočtovou problematiku (zejména oddlužení), 
majetkoprávní vztahy, rodinu a mezilidské vztahy, Občanské soudní řízení a sociální dávky.  
  

• Sociální dávky 
Pracovníci občanské poradny klientům sdělí, v jaké šíři a výši mají nárok na státní sociální 
dávky, a to ať jsou na rodičovské dovolené, důchodcem, nebo důchodkyní, studentem, či 
studentkou, osobou se zdravotním postižením, bez práce nebo v nízkopříjmové skupině.  

• Rodina a mezilidské vztahy 
Klienti se obracejí na naši poradnu pokud chtějí uplatnit svá rodičovská a manželská práva, 
řeší rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounskou péči nebo registrované 
partnerství. Obracejí se na nás i v případě domácího násilí.  

• Majetkoprávní vztahy a náhrada škody 
Občanská poradna informuje klienty o závazcích vyplývajících z vlastnictví, 
spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů. Osvětluje klientům 
náležitosti dědictví, restituce a smluv. 

 

počet počet rozsah počet 30 min. 
klientů kontaktů v hod. intervencí 

418 507 1548 780 

Zastoupení klientů OP

ženy
279
67%

muži
139
33%
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• Finanční a rozpočtová problematika 
Vysvětlujeme klientům, jaké daně se jich týkají a jaká práva a povinnosti mají, ať už jsou 
dlužníci či věřitelé. Nabádáme klienty, aby využili služeb občanské poradny dříve, než se 
začnou zadlužovat. Sdělujeme veškerá rizika spojená se zadlužením a insolvencí.  

• Občanské soudní řízení  
Pomáháme klientům se sepsáním žaloby, vysvětlujeme systém soudů a sdělujeme nutné 
informace v případě exekucí.  

 
Občanská poradna VKCI Vsetín o.p.s. je situována na vhodném místě, je bezbariérová, 
personálně dobře zajištěná, spolupracuje s místními orgány státní správy, samosprávy i 
NNO, dostala se do povědomí občanů, a našla tak své nezastupitelné místo v sociálních 
službách ve městě Vsetín a jeho spádových oblastech. Občanská poradna je zařazena do 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.  
 
 
 

Sociálně terapeutická dílna 

 
Keramická dílna - původně neregistrovaná sociální služba zahájila svou činnost v říjnu 2009. 
Koncem roku 2010 byla zaregistrována sociální služba „Sociálně terapeutická dílna U 
Šikovných oveček“. Aktivity s touto službou spojené probíhají ve zrekonstruovaných 
prostorách v místní části Rybníky, na ulici Záviše Kalandry 1419. Prostory dílny jsou díky 
rekonstrukci, zařizovacím pracem i vybavení relaxační místnosti (to vše proběhlo v roce 
2010) plně funkční a slouží ke spokojenosti uživatelů služby.  
 
Začátek roku 2011 byl z hlediska provozu Sociálně terapeutické dílny náročný. V měsíci 
únoru začala plánovaná rekonstrukce celého domu, ve kterém dílna sídlí. Pro pracovníky 
dílny to znamenalo do konce měsíce března dokončit a zajistit výrobky uživatelů a zároveň 
nachystat „domácí práce“ na 14 dní, protože začátkem dubna se rekonstrukce přesunula i do 
samotných prostor dílny. 
Během jednoho dne byla vybourána výloha a luxferová okna ve všech místnostech. 
Intenzivní práce trvaly dva celé dny a dokončovací ještě celý další týden. Je třeba 
podotknout, že tato rekonstrukce byla velmi nutná. Výlohy i luxferová okna netěsnily a 
docházelo k velkému úniku tepelné energie. Rekonstrukcí získala dílna více světla, tepla a 
pocit útulnosti. 
 
V průběhu roku jsme se pustili s elánem do nových i staronových rukodělných technik, 
s cílem stále je zdokonalovat. Stálice, jako pletení z pedigu, keramika, malování na textil, 
nebo na sklo, jsou u nás samozřejmostí, ale v roce 2011 došlo k rozvinutí techniky mozaiky. 
Uživatelé se s chutí pustili do velkých obrazů, květináčů a truhlíků. Technika mozaiky 
vyžaduje od klientů značnou část trpělivosti a času. Odměnou nám byl úspěch mozaikových 
výrobků nejen na každoroční výstavě v prostorách Městského úřadu Vsetín, ale i na 
prodejních a prezentačních akcích, které byly pro nás velmi úspěšné. V roce 2011 jsme 
prezentovali výrobky uživatelů naší služby na 20 akcích v rámci regionu Zlínského kraje -  
Svátky jara, Den země, Vsetínské záření, Den bariér a další ve Vsetíně, jarmarky v Lužné, 
Valašských Kloboukách, Lidečku, Pulčíně a prodejní i výstavní akce ve Zlíně, Prlově, 
Hostětíně a v obci Francova Lhota. 
Při všech technikách se snažíme o maximální využití zbytkového materiálu a tvoříme z něj 
nejen z ekonomických, ale i ekologických důvodů. Vznikala tak „recypřáníčka“, vizitky, 
obrazy, ale samozřejmě i výrobky pletené ze zbytku papíru a novin. 
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Jednotlivé aktivity byly, stejně jako v předešlých letech, rozděleny do tematických okruhů. 
Začátkem roku jsme nabídli kurzy zima-jaro, které byly zakončeny oblíbenou aktivitou 
„Velikonoce ve VKCI“. Následovala rozsáhlá nabídka letních prázdninových kurzů, která 
obsahovala 10 kurzů zahrnujících nejrůznější rukodělné techniky. Součástí prázdninových 
kurzů byl i intenzivní týdenní akreditovaný kurz keramiky pro začátečníky a velmi oblíbený 
víkendový kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. V rámci rukodělných kurzů podzim-
zima bylo zrealizováno celkem 9 tematických kurzů (výroba šperků, Fimo, pletení z 
papíru...), které vyvrcholily pravděpodobně nejoblíbenějším kurzem - „Advent 2011“. 
 
Realizaci tematických kurzů se zaměřením na různé techniky tvoření pro veřejnost a 
uživatele jsme nabízeli nejen v rámci prostor naší dílny, ale i v jiných kulturních a 
neziskových organizacích - například Auxillium, Climax, knihovna Horní Lideč, Mama klub 
Vsetín, Kulturní komise Obce Francova Lhota, Naděje Nedašov, Charita Vsetín a další.  
Zintenzívněli jsme spolupráci se Sociálními službami okresu Vsetín a to s Domovem se 
zvláštním režimem v Pržně a v přípravách na blížící se příchod klientů z domova v Zašové 
v rámci transformace. 
 
Závěr roku byl tak jako každým rokem hektický. Předvánoční kurzy vyvrcholily Adventním 
kurzem, který má u nás již dlouholetou tradici a narůstající zájem nejen ze strany uživatelů, 
ale i široké veřejnosti. 
Pomyslnou třešinkou na dortu byla vernisáž výstavy naší činnosti, která se uskutečnila 
v prostorách Městského úřadu Vsetín v předvánočním období. 
 
Nejdůležitějším výstupem činnosti sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček je fakt, že 
uživatelé se sem rádi vrací, zapojují se do její činnosti a mají kladná hodnocení - díky 
zlepšení psychiky, motoriky atd. - od odborných lékařů. 



 

Výroční zpráva 2011 14 

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 

 

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v rámci akreditovaného vzdělávání 

 

Vzdělávací instituce VKCI Vsetín o.p.s. akreditovaná MPSV ČR pod č. 2011/0243-I měla 
v roce 2011 celkem Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditováno 18 vzdělávacích 
programů. Z toho 7 programů bylo akreditováno v roce 2011 v rámci realizace projektu 
KOVPIC II. 
 
Přehled vzdělávacích programů k jejichž uskutečňování v roce 2011 měla organizace 

VKCI Vsetín o.p.s. udělenu akreditaci MPSV ČR. 
 

 Název vzdělávacího programu 
Počet 

akredit. 
hodin 

Číslo akreditace 

1 Speciální pedagogika pro sociální pracovníky 98 2007 / 265 - SP 

2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 
přímá péče 157 2007 / 0186 - PK 

3 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 
osobní asistent při zaměstnávání 161 2009 / 456 - PK 

4 Arteterapie 20 2009 / 621 - SP 

5 Paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie - úvod 8 2009 / 625 - SP 

6 Poruchy chování dětí - úvod do problematiky 7 2009 / 704 - SP 

7 Úvod do dramaterapie 20 2009 705 - SP 

8 Úvod do muzikoterapie 20 2009 / 706 - SP 

9 Problematika zanedbávaného dítěte - úvod 7 2009 / 707 - SP 

10 Úvod do taneční terapie 15 2009 / 708 - SP 

11 Pracovní rehabilitace 16 2010/1070-PC/SP/VP/PP 

12 Prevence syndromu vyhoření 15 2010/1071-PC/SP/VP 
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13 Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou 
poskytovány sociální služby 14 2010/1069-PC/SP/VP/PP 

14 Základy zvládání agrese 8 2010/1068-PC/SP/VP/PP 

15 Keramika - základy práce 38,5 2010/1300-PC/SP 

16 Základy problematiky osob s tělesným postižením 16 2010/1302-PC/SP/VP/PP 

17 Základy problematiky a komunikace s osobami se 
zrakovým postižením 18 2010/1301-PC/SP/VP/PP 

18 Základy tanečně pohybové terapie 15 2011/0241-PC/SP/VP/PP 

19 Právo v sociálních službách 16 2011/0242-PC/SP/VP 

20 Základy muzikoterapie 20 2011/0300-PC/SP/VP/PP 

21 Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních službách 53 2011/0159-PC/SP/VP 

22 Základy arteterapie a artefiletiky 20 2011/0158-PC/SP 

23 Alternativní a augmentativní komunikace 60 2011/0221-PC/SP/PP 

24 Základy problematiky a principy komunikace s osobami 
s mentálním postižením 8 2011/0223-PC/SP 

25 Základy problematiky a principy komunikace s osobami se 
sluchovým postižením 8 2011/0222-PC/SP/VP/PP 

26 Sexualita osob s mentálním postižením 24 2011/0804-PC/SP/VP/PP 

27 Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb 20 2011/PC/SP/VP/PP 

28 Komunikační dovednosti pro sociální facilitátory 200 2011/0805-SP 

29 Pracovní rehabilitace – praktické techniky pro pracovníky 
sociálních služeb 24 2011/1169-PC/PP 

30 Jednání s klientem 16 2011/1170-PC/SP/VP 

31 Individuální plánování v sociálních službách 16 2011/1171-PC/SP/VP 

32 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – 
přímá péče 180 2011/1172-PK 
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V roce 2011 proběhlo, mimo kurzů realizovaných v rámci projektů,  
osm akreditovaných vzdělávacích programů: 

 

Realizace kurzu Název kurzu Počet 
absolventů 

Únor – březen 2011, Třinec Základy zvládání agrese 10 

Únor – březen 2011, Frýdek - Místek Základy zvládání agrese 12 

Únor – březen 2011, Karviná Základy zvládání agrese 12 

Leden – březen 2011, Třinec Základy zvládání agrese 12 

Duben – květen 2011, Vsetín Keramika – základy práce 7 

Leden - červen 2011, Vsetín Komunikační dovednosti pro sociální facilitátory 14 

Červenec 2011, Vsetín Keramika – základy práce 9 

Září – říjen 2011, Karviná Základy zvládání agrese 13 

 

 

Realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektů 
 
 

Projekt „Mozaika integračních snah“ 
 
V roce 2011 pokračovala spolupráce s Odborným učilištěm a Praktickou školou Brno, 
Lomená 44 při realizaci projektu Mozaika integračních snah. V rámci realizace tohoto 
projektu VKCI bylo za pomoci externích lektorů zajištěno proškolení dalších pedagogických 
pracovníků ve střednědobém kurzu v oblasti rovných příležitostí, který obsahuje 5 
osmihodinových témat:  
 

1. Duševní hygiena s možností supervize 
2. Stmelovací zážitkový kurz pro učitele  (vytváření pozitivního klimatu třídy a školy) 
3. Metody práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
4. Multikulturní výchova 
5. Práce s dětmi a rodiči ze znevýhodněného sociokulturního prostředí 

 
Druhý běh tohoto kurzu proběhl od března do dubna 2011 v Brně (24 absolventů). 
Třetí běh tohoto kurzu proběhl od října do prosince 2011 v Brně (22 absolventů). 
 
 

                                     
 

 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
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Projekt „Centrum profesní kvalifikace“  

 

Pracoviště VKCI Vsetín o.p.s., adresa Vsetín - Pod Žamboškou 920 pokračovalo v tomto 
roce v realizaci projektu „Centrum profesní kvalifikace“. 

Základní informace o projektu: 
 

Program:  Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 

Prioritná os:  1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja 
 cezhraničného regiónu a spolupráce 
Oblast podpory: 1.3. Vzdelávanie, trh práce a zaměstnanost 

Zahájení projektu: 2. ledna 2009 

Ukončení projektu:  31. prosince 2011 

Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách a 
dobrovolníci ve Zlínském kraji, osobní asistenti při zaměstnávání, 
osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí. 

Hlavní cíle projektu: 

• Zvýšení kvalifikace, úrovně sociálních kompetencí, odborných vědomostí a 
praktických dovedností profesionálních pracovníků a dobrovolníků poskytujících 
vzdělávání zmíněné cílové skupině.  

• Realizace rekvalifikačních kurzů podpořených programem s využitím rehabi-litačních 
a relaxačních metod.  

• Vyškolení skupiny asistentů pracovní podpory rekvalifikovaných pracovníků.  

Partneři projektu: 

▪ Vedoucí partner: Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.  
▪ Hlavní přeshraniční partner: Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne  
▪ Partner 1: Charita Vsetín  
▪ Partner 2: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta  
▪ Partner 3: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta 

zdravotníctva 
 

 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
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Aktivity projektu CPK realizované v roce 2011: 

1. Souběžná realizace v rámci projektu vytvořeného a akreditovaného Kvalifikačního 
kurzu pro pracovníky v sociálních službách – osobní asistent při zaměstnávání a 
rekvalifikačního kurzu partnera projektu Charity Vsetín – Pomocné a úklidové 
práce. 

 

14. ledna – 23. května 2011 byl realizován ve školicí místnosti VKCI Vsetín o.p.s. na 
ulici Záviše Kalandry 1419 druhý běh MPSV ČR akreditovaného Kvalifikačního kurzu 
pro pracovníky v sociálních službách – osobní asistent při zaměstnávání. 
Tento kurz se skládá ze 121 hodin teoreticko praktické části a 40 hodin odborné praxe. 
Kurz byl ukončen písemnou zkouškou s obhajobou závěrečné práce a slavnostním 
předáním osvědčení dalším 16 úspěšným absolventům kurzu. Absolventi kurzu získali 
zákonem předepsanou kvalifikaci pro práci pracovník v sociálních službách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. března 2011 byl závěrečnými zkouškami a slavnostním předáním osvědčení 
ukončen druhý běh rekvalifikačního kurzu Pomocné a úklidové práce s akreditací MŠMT 
ČR, který byl zahájen již v roce 2010. Charita Vsetín, která je partnerem projektu, 
v tomto svém kurzu rekvalifikovala 5 osob se zdravotním handicapem ze tří organizací 
poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji. Jednalo se o organizace: Domov Jitka 
Vsetín, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová a Izap Zlín.  

Od 24. března do 27. října 2011 probíhal třetí a zároveň poslední rekvalifikační kurz 
Pomocné a úklidové práce. V kurzu se rekvalifikovalo 7 osob se zdravotním postižením. 
Absolventi byli z organizací Občanské sdružení IZAP - sdružení pro integraci zdravých a 
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postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi“, Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Zašová a Domov Kamarád Rožnov pod Radhoštěm.  

 

2. Realizace druhého kolokvia projektu 
29. 6. 2011 - 2. Kolokvium projektu CPK - Trenčín 

Druhé kolokvium projektu CPK, které tentokrát organizačně zajišťoval slovenský partner 
AZZP v Trenčíne, bylo spojeno se slavnostním předáváním osvědčení akreditovaného 
rekvalifikačního kurzu „Pomocné a úklidové práce“ sedmi úspěšným absolventům tohoto 
kurzu. V průběhu vystoupení a prezentací jsme mohli sledovat a také porovnávat, jak 
probíhala výuka v kurzu Pomocné a úklidové práce na obou stranách česko–slovenské 
hranice. V následující neformální diskuzi, která již probíhala během občerstvení 
připraveného za vydatné pomoci klientů asociace, jsme mohli získávat a navzájem 
si předávat další zkušenosti z realizace tohoto kurzu pro osoby se zdravotním 
postižením.  

3. Závěrečná konference projektu 
15. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference projektu CPK, které se zúčastnili 
zástupci všech partnerů projektu: VKCI Vsetín o.p.s., Asociácie zväzov zdravotne 
postihnutých v Trenčíne, Charity Vsetín, Univerzity Palackého v Olomouci i Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Dále se konference účastnili zástupci města 
Vsetín, zástupci neziskových a spolupracujících organizací a také absolventi obou 
rekvalifikačních kurzů. Na konferenci byly prezentovány výsledky a výstupy projektu a 
přítomní byli seznámeni s průběhem plnění cílů projektu.  
Ze strany vedení organizace, partnerů i absolventů kurzu zaznělo poděkování 
realizačnímu týmu a také zdůraznění podílu Evropské unie na možnosti realizace tohoto 
projektu. Byl vyzdvižen velký přínos proběhlých rekvalifikací v kurzech Pomocné a 
úklidové práce a ve Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách – osobní 
asistent při zaměstnávání a to jak pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a 
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to v oblasti profesní i v osobnostním růstu, tak pro cílovou skupinu osobních asistentů, 
kteří byli rekvalifikováni z řad pracovníků sociálních služeb i z řad dobrovolníků. Závěr 
konference zpestřilo kulturní pěvecké vystoupení mužů z Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Zašová. Konference byla zakončena občerstvením, během 
kterého pokračovala neformální diskuze účastníků. 

 

4. Doplňková aktivita – nákup odborných publikací do specializované knihovny 
provozované VKCI Vsetín o.p.s. 
V roce 2011 bylo zakoupeno dalších 37 publikací z oblastí sociální práce, andragogiky, 
terapie, zaměstnávání, zdravotního postižení, psychologie, managementu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roce se nám ve spolupráci s partnerskými organizacemi Asociácií zväzov zdravotne 
postihnutých v Trenčíne, Charitou Vsetín, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne podařilo splnit 
plánované projektové aktivity i stanovené cíle.  
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Projekt „Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou“ 
 
V roce 2011 byla na základě výběrového řízení podepsána smlouva na dodávku 
vzdělávacích programů Muzikoterapie a Základy tanečně pohybové terapie s organizací 
Fakta s.r.o. Žďár nad Sázavou.  
 
Vzdělávací programy byly realizovány v rámci projektu Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o 
osobu blízkou financovaného Evropským sociálním fondem v ČR v rámci Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost.  
 
Cílová skupina - osoby pečující, tj osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. 

• Kurz Základy muzikoterapie  

(MPSV ČR č. 2011/0300-PC/SP/VP/PP) proběhl v období od června do listopadu 
2011 dvakrát, proškoleno bylo celkem 30 osob. 

• Kurz Základy tanečně pohybové terapie  
(MPSV ČR č. 2011/0241-PC/SP/VP/PP) proběhl v srpnu 2011 dvakrát, proškoleno 
bylo celkem 27 osob. 

 

 

 

 

 

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem v ČR v rámci OP LZZ. 
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Projekt „Komplexní vzdělávání pracovníků v sociálních službách  
v systému poradensko informačního centra II“ 

 

Základní informace o projektu: 

 
Program:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Název globálního grantu:  Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách 

Název prioritní osy:  Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 

Zahájení projektu:  1. srpna 2010 

Ukončení projektu:  31. července 2012 

Cílová skupina:  Pracovníci v sociálních službách registrovaných poskytovatelů 
 sociálních služeb Zlínského kraje. 

 

Cíle projektu: 

▪ akreditace a realizace 16 nově vytvořených vzdělávacích programů 

▪ realizace již akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách –  
přímá péče. 

Projekt si klade za cíl přispět ke zkvalitnění sociálních služeb na území Zlínského kraje a to 
nejen důsledkem nesmírně přínosného a nezbytného, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách předepsaného, celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale také 
možností nabídnout  organizacím, potýkajícím se s finančními problémy vzdělávání zdarma. 
Projekt ve své podstatě naplňuje některé priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 2011 a vyplývá z analýzy zájmu o 
vzdělávací programy u cílové skupiny. 
 

 

 

 

Projekt je financován prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. 
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V roce 2011 vytvořené a akreditované vzdělávací programy v rámci projektu KOVPIC II 

Název kurzu Číslo akreditace 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – 
přímá péče 2011/1172-PK  

Alternativní a augmentativní komunikace 2011/0221-PC/SP/PP 

Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních službách  2011/0159-PC/SP/VP 

Sexualita osob s mentálním postižením 2011/0804-PC/SP/VP/PP 

Právo v sociálních službách 2011/0242-PC/SP/VP 

Individuální plánování v sociálních službách 2011/1171-PC/SP/VP 

Jednání s klientem 2011/1170-PC/SP/VP 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami 
s mentálním postižením 2011/0223-PC/SP 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami 
se sluchovým postižením 2011/0222-PC/SP/VP/PP 

Pracovní rehabilitace – praktické techniky 2011/1169-PC/SP 

Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb 2011/0803-PC/SP/VP/PP 

Základy arteterapie a artefiletiky 2011/0158-PC/SP 

Základy muzikoterapie 2011/0300-PC/SP/VP/PP 

Základy tanečně pohybové terapie 2011/0241-PC/SP/VP/PP 
 

Vysvětlivky k číslu akreditací: 
PC – pracovník v sociálních službách 
SP – sociální pracovník 
VP – vedoucí pracovník 
PP – osoba pečující 
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Vzdělávací programy realizované v roce 2011 v rámci projektu KOVPIC II 

 

Název kurzu Počet 
opakování 

Počet 
úspěšných 
absolventů 

STŘEDNĚDOBÉ KURZY 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – 
přímá péče 2 29 

Alternativní a augmentativní komunikace 1 15 

Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních službách I 2 23 

JINÉ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Sexualita osob s mentálním postižením 2 20 

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány 
sociální služby I 2 17 

Právo v sociálních službách 2 33 

Individuální plánování v sociálních službách 1 18 

Jednání s klientem 1 12 

Základy zvládání agrese  4 67 

KOMUNIKACE 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami s 
mentálním postižením 2 33 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami se 
sluchovým postižením 2 27 

Základy problematiky osob s tělesným postižením I 1 21 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami se 
zrakovým postižením 2 18 

TERAPIE 

Prevence syndromu vyhoření I 4 57 

Pracovní rehabilitace 2 18 

Pracovní rehabilitace – praktické techniky 2 28 

Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb 4 25 
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Základy arteterapie a artefiletiky 2 28 

Základy muzikoterapie 2 21 

Základy tanečně pohybové terapie 2 30  

Celkem 42 522 

 

Odborná knihovna 
 

Pro potřeby lektorů a účastníků vzdělávacích aktivit bylo v roce 2011 v rámci tohoto projektu 
zakoupeno do odborné knihovny celkem 42 publikací z oblastí sociální práce, andragogiky, 
terapie, zdravotního postižení, psychologie, managementu apod. 
 

 

Mikroprojekt „Poznejme sebe a jiné“ 

 

 

 

 

 
Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů 

spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

 

Pracoviště VKCI Vsetín o.p.s., adresa Vsetín Pod Žamboškou 920, zahájilo v únoru 2011 
realizaci mikroprojektu „Poznejme sebe a jiné“. 
 
 
Základní informace o projektu: 
 
Operační program:  Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika 2007 – 2013 

Prioritní osa: 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje 
přeshraničního regionu a spolupráce 

Oblast podpory:   1.6 Fond mikroprojektů 

Zahájení mikroprojektu:  1. 2. 2011 

Ukončení mikroprojektu: 31. 1. 2012 

 

Cílová skupina: zástupci neziskových organizací, zástupci veřejné a státní 
správy, zástupci svazů, asociací a sdružení z České a 
Slovenské republiky, jejich cílovou skupinou jsou osoby se 
zdravotním postižením 
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Partneři mikroprojektu: 
 
Přeshraniční partner: Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne 
 

Cíle projektu: 

• rozvoj přeshraniční spolupráce – rozvoj mezilidských přeshraničních vztahů 
• upevnění partnerství – posílení dlouhodobých forem spolupráce, trvalá přeshraniční 

spolupráce 
• vytvoření prostředků a zdrojů pro zlepšení toku informací pomocí setkání odborníků 

v rámci přeshraniční spolupráce 
• zformování možností pro využití médií při práci s osobami se zdravotním postižením 

v kontextu eliminace sociálně patologických jevů v zařízeních poskytujících sociální 
služby 

• zformování možností pro využití environmentálních prvků pro vytváření 
komunikačních dovedností v přeshraničním rozměru pomocí vzájemné výměny 
zkušeností zainteresovaných odborníků 

Hlavním cílem mikroprojektu bylo vytvoření prostředků a zdrojů pro zlepšení toku informací 
pomocí setkání odborníků v rámci přeshraniční spolupráce a zformování možností pro využití 
médií při práci s osobami se zdravotním postižením v kontextu eliminace sociálně 
patologických jevů v zařízeních poskytující sociální služby a využití environmentálních prvků 
pro vytváření komunikačních dovedností v přeshraničním rozměru pomocí vzájemné výměny 
zkušeností zainteresovaných odborníků v závislosti na aktuální situaci a jejím řešení. 
 

Během realizace mikroprojektu se uskutečnila 2 setkání. 

Ve dnech 18. – 20. 5. 2011 proběhlo 1. setkání na téma: „Mediální problematika a 
prezentace vlastní práce – zaměření na využití médií při práci s osobami se zdravotním 
postižením v kontextu eliminace sociálně patologických jevů v zařízeních poskytujících 
poradenské služby a služby sociální péče“.  
Pracovní dílny tohoto setkání byly specifikovány v okruzích: Média a jejich možné negativní 
působení na vytváření osobních postojů, Prezentace vlastní práce s využitím mediální 
politiky, Motivační faktory vlivu médií při práci s osobami se zdravotním postižením ve 
specifikaci na jednotlivé druhy postižení. 
 
Druhé setkání proběhlo ve dnech 19. – 21. 10. 2011 s názvem: „Environmentální faktory 
z hlediska příhraniční spolupráce a jejich prezentace.“.  
Specifika jednotlivých pracovních dílen byla zaměřena na následující témata: 
Environmentální projektování v rámci individuálních plánů, Využití environmentálních prvků 
pro vytváření komunikačních dovedností, Reedukační a kompenzační dopady 
environmentálních vlivů v rámci regionální politiky. 
 
Výstupem obou setkání byl sborník pro všechny účastníky setkání, který obsahuje 
zpracované přednesené příspěvky lektorů.  
Obě setkání proběhla v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. 
 
Celkem obou setkání se zúčastnilo 57 osob z toho 17 osob ze Slovenska.   
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Vzdělávací programy  - jazykové kurzy, kurzy počítačové dovednosti 

 

Jazykové kurzy a kurzy počítačové gramotnosti jsou jakýmsi tradičním pilířem aktivit, které 
se realizují v budově Koordinačního a informačního centra. Více než pětiletá tradice zaručuje 
kvalitní úroveň vzdělávání a tím i spokojené absolventy. 
V roce 2011 bylo otevřeno celkem 8 jazykových kurzů - 2 kurzy francouzštiny, jeden kurz 
německého jazyka a 5 kurzů anglického jazyka, přičemž jeden byl určen speciálně pro 
zdravotně postižené spoluobčany. Do všech jazykových kurzů se přihlásilo téměř 60 
zájemců. Jednotlivé kurzy byly rozděleny dle úrovně znalostí pro začátečníky, mírně 
pokročilé a pokročilé. Jazykové kurzy probíhají v rámci školního roku jednou týdně (60 min.)  
v celkovém rozsahu 36 hodin. 
 
Kurzy počítačové gramotnosti jsou naplňovány průběžně během roku dle zájmu klientů. 
S ohledem na kapacitu počítačové učebny, která čítá 7 PC stanic zrealizujeme ročně 8 - 10 
kurzů. Ty jsou - stejně jako jazykové kurzy - rozděleny dle úrovně znalostí na kurzy pro 
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Kapacita učebny určila způsob výuky - klademe 
důraz především na individuální požadavky toho kterého kurzu v závislosti na úrovni 
vzdělanosti jednotlivých studentů. Lektoři při výuce vycházejí především z jejich potřeb, 
reagují na jejich dotazy a často se k probírané látce vracejí. Vzniká tak nezbytná komunikace 
mezi studentem a lektorem.  
 
Vzdělávací aktivity jsou určeny nejširší vrstvě obyvatel regionu, dlužno dodat, že je využívají 
zejména senioři. Každý student obdrží po absolvování kurzu při dodržení min. 80% docházky 
„Certifikát pro absolventy“. 
Monitorování jednotlivých vzdělávacích aktivit je možné díky zavedení systému třídních knih 
(podobně jako ve školství). 
Realizace vzdělávacích kurzů je možná také díky finanční podpoře Nadace konta Bariéry 77, 
se kterou úzce spolupracujeme již několik let. 
 
 

STATISTIKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2010/2011 

  

POČET 
KURZŮ POČET 

HODIN 
POČET 

PŘIHLÁŠENÝCH 
POČET 

ABSOLVENTŮ 
KIC 

Anglický jazyk 5 180 43  
Německý jazyk 1 36 11  
Francouzský 2 72 14  
Kurzy PC 8 96 43  
          

CELKEM 16 384 111 0 
 

Poznámka: počet absolventů nebyl v době uzávěrky Výroční zprávy znám. 
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OSTATNÍ SLUŽBY 

 
 
 

Kulturní programy 

Kulturní středy v KIC mají více než pětiletou tradici. Od roku 2007, kdy byla tato činnost 
zahájena bylo zrealizováno 220 kulturních programů, které navštívilo přes 6.000 osob. Mezi 
regionálními umělci a účinkujícími vystoupilo také několik zahraničních uskupení a také 
umělci zvučných jmen - např. Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Petr Rímský, Pepa Štreichl, 
František Segrado, Žamboši, Pavel Fajt a další.  
Díky „domácímu“ prostředí dochází po skončení besedy či koncertu k neformální spontánní 
diskuzi návštěvníků s vystupujícími, což považujeme za jeden z nejdůležitějších cílů tohoto 
projektu. Jsme přesvědčení, že setkávání exkludovaných spoluobčanů s majoritní 
společností a navazování neformálních kontaktů v průběhu koncertů či besed mohou 
zabránit sociální exkluzi jedinců. 
Kulturní vyžití v našem regionu je poměrně pestré, ovšem pro osoby z nižší sociální vrstvy 
vesměs nedosažitelné. Snažíme se maximálně využít veškeré výzvy nadací, grantové výzvy 
města Vsetín, dotace Zlínského kraje aj. k tomu, abychom zpřístupnili kulturní aktivity všem 
sociálně slabším občanům našeho regionu. Regionální hudební skupiny a přednášející 
z nejbližšího okolí jsou hodně vstřícní, často vystupují pouze za cestovní náhrady. Ovšem 
profesionální umělci  neposkytují na vystoupení výrazné slevy, proto je nutné kulturní pořady 
dofinancovat z jiných zdrojů. Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Kulturní středy jsou 
navštěvovány v průměrném počtu 36 osob. 
V roce 2011 proběhlo celkem 42 kulturních střed, které navštívilo 1 495 osob. Podrobnější 
statistika viz. tabulka. 
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Kromě kulturních pořadů v KIC společnost VKCI Vsetín o.p.s. tradičně usiluje o rozvoj 
spolupráce s organizátory kulturních a volnočasových aktivit v regionu Vsetínsko. Tato 
činnost zpřístupnila pořádané akce jiných subjektů také klientům KIC, protože jeho 
pracovníci přinesli do pořádání akce novou dimenzi – dosažitelnost těchto akcí širší cílové 
skupině – např. zdravotně postiženým, osobám s nízkými příjmy, sociálně exkludovaným 
apod. Mezi již existující spolupráci patří spolupodílení se na festivalech v regionu např. Starý 
dobrý western, Amfolkfest či Valašský nákyp.  
Díky naší spolupráci s pořadateli se tyto akce stále více zpřístupňují osobám se zdravotním 
postižením – vyhrazené  parkování na akcích, zlevněný či volný vstup na akcích držitelům 
průkazů ZTP, ZTP/P, vybavení areálu pro imobilní návštěvníky sociálním zařízením (toalety 
Toi Toi ) apod. 
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STATISTIKA KULTURNÍCH STŘED V KIC V ROCE 2011 
LEDEN ÚNOR   

Dareband Skandinávie Martin Chrust Hába Čína Tabáskova Partyja Slovensko Podjezd Zhasni   
          

67 33 43 37 29 33 31 37   
          

180 130  
         BŘEZEN DUBEN 

Café 
Industrial Slunce Monty a 

Kosmonaut Čapák&Tydlačková Hana Kopřivová Pavel Fajt Šimíčková&Cicvárek Gorily Mexico 
          

24 14 25 44 18 51 23 20 30 
          

125 124 
         KVĚTEN ČERVEN  

Petr Linhart Gruzie Řepka&Žamboch Kanada-Aljaška Barvy 4 kontinentů Bandaband Kuba Nová Míle  
         

38 21 32 30 22 32 16 30  
         

121 100  
         ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN 

Gympleři K. Zich revival Hyenik Jiří Fiala Fair Trade v Peru Domino Turec-Liban-Sýrie Beata Bocek Val.Blu.Spol 
          

129 90 30 23 34 26 35 37 39 
          

129 90 87 137 
         LISTOPAD PROSINEC  

Graffiti JazzClassQuartet Slávek Janoušek Namibie Paříž Leporelo C. Míza Vrkoč  
  200. středa       

30 28 38 42 34 34 31 35  
         

172 100  
         

Celkem 
akcí 

koncerty 24    Počet osob   Počet osob 
besedy/cestovky 12  Celkem akce navštívilo 1495 koncerty 954 
besedy ostatní 1  Průměrně   36 besedy cestovatelské 345 
vernisáže 5       besedy ostatní 34 

  42     vernisáže  162 

V
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Provozování specializované knihovny 

V roce 2011 pokračovala naše organizace v provozování a průběžném vybavování odborné 
knihovny, která do konce roku 2011 čítala cca 1310 titulů z oblasti sociální práce, 
psychologie, filozofie, pedagogiky, speciální pedagogiky, terapií, právní problematiky, 
volnočasových aktivit, managementu, marketingu, etiky a dalších oborů. 
Knihy jsou rozděleny do 25 základních skupin a dalších podskupin. Každá kniha je označena 
evidenčním číslem a logem projektu, ze kterého byla pořízena. 
V roce 2011 bylo ze specializované knihovny celkem vypůjčeno 658 knih a k 31. 12. 2011 
bylo zaevidováno celkem 148 čtenářů, z toho 85 aktivních. V tomto roce bylo nově 
zaevidováno dalších 35 čtenářů. 
 
Aktuální seznam knih je zveřejněn na webových stránkách organizace: www.vkci.cz. 

 
 
 

Realizace výkonu trestů Obecně prospěšných prací 

Od května 2008 realizuje VKCI Vsetín o.p.s. výkon trestu obecně prospěšných prací. Ve 
spolupráci s Městem Vsetín, Technickými službami Vsetín a Probační a mediační službou 
Vsetín (PMS) byl za stanovení jasných podmínek vytvořen funkční model, který má vést 
k sociální integraci a prevenci kriminality – organizace výkonu trestů obecně prospěšných 
prací (OPP). Realizace výkonu trestů probíhá prostřednictvím prací přidělovaných na území 
města Vsetín prostřednictvím TS Vsetín pro firmy a organizace dle jejich potřeby a v souladu 
s dokumenty PMS. 
 
V roce 2011 si alternativní trest odpykalo celkem 9 osob, z toho 2 mladiství. Celkem bylo 
v rámci OPP odpracováno 1.780 hodin. 
 
 
 

Realizace výkonu Veřejné služby 

Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
byl zaveden do praxe nový institut – veřejná služba, kterou upravuje § 18a. Veřejnou službou 
se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce – zlepšování životního 
prostředí, udržování čistoty ulic a veřejného prostranství atd. 
 
Na základě veřejné smlouvy s městem Vsetín se stala VKCI Vsetín o.p.s. jednou ze dvou 
organizací, jímž je umožněno jménem města Vsetína organizovat výkon veřejné služby.  
Podle  zákona č. 435/2004 Sb., který upravuje i samotný výkon  veřejné služby došlo již 
v roce 2009 ve společnosti VKCI Vsetín o.p.s. ke sloučení obou činností (výkon obecně 
prospěšných prací  + veřejná služba). Vzhledem k vysokému zájmu o výkon veřejné služby 
jsou zaměstnáni dva předáci, kteří „dozorují“ nad výkonem zadaných prací.  
 
Pracovní náplň předáka spočívá v komunikaci s koordinátorem a v dohlížení na výkony 
pracovníků veřejné služby. Na základě dohody s TS Vsetín je předák povinen pracovat 
společně se skupinou. Osoby vykonávající veřejnou službu jsou zpravidla rozděleny na dvě 
skupinky pracujících o 15 – 20 lidech, přičemž každý předák má na starosti jednu skupinu, 
zadává patřičný objem práce a kontroluje kvalitu jejich výkonu.  
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Administrativně eviduje výkon koordinátor výkonu veřejné služby, který vždy na konci měsíce 
odevzdává výkaz o odpracovaných hodinách na odbor sociálních věcí Městského úřadu ve 
Vsetíně. V roce 2011 pokračovala úzká spolupráce se společností Elim, v níž jsme 
registrovali 25 osob, které vykonávaly veřejnou službu v rámci Elimu, ale s naší administrací. 
 
Mimo pevně stanovené lokality města jsou klienti zapojováni do mimořádných úkolů, které 
stanovuje na základě potřebnosti MěÚ Vsetín a různé organizace ve městě Vsetín – jde 
např. o  stěhování odborů úřadu, stěhování škol, výmalba místností pro VSI Vsetín, čištění 
cyklostezky od Ústí po Semetín, čištění břehů, technická výpomoc při kulturních a veřejných 
akcí pořádaných VKCI Vsetín o.p.s. a SPKP Vsetín o.p.s., v zimním období údržba 
komunikací v součinnosti s TS Vsetín apod.  
Výkon Veřejné služby realizuje VKCI Vsetín o.p.s. od června 2009. V roce 2011 evidovalo 
VKCI celkem 135 osob (vč. Elimu), vykonávajících veřejnou službu. 10 osob si během 
výkonu našlo zaměstnání, 4 osoby dovršili důchodového věku. 
Za rok 2011 bylo v rámci Veřejné služby odpracováno celkem 48.600 hodin. 
 
 
 
 

Ubytovací služby 

 

Nabízíme ubytování v bezbariérovém objektu s vlastními parkovacími místy. Ubytovací 
kapacita činí 14 lůžek ve třech pokojích a dvou apartmánech. Apartmány mají vlastní soc. 
zařízení (WC, sprcha), na každém pokoji možnost připojení k internetu. 
Ubytovací služby využívají hlavně lektoři a účastníci vícedenních motivačních kurzů či 
školení a v poslední době stále více i široká veřejnost. Část ubytovacích kapacit také 
dlouhodobě využívá i VHK Vsetín. 

 

 

 
 

V roce 2011 využilo ubytovacích služeb v budově KIC celkem 131 osob. 
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SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 
 
 

Společnost VKCI Vsetín o.p.s. děkuje za spolupráci těmto organizacím: 
 
 
Město Vsetín – naše aktivity jsou zahrnuty do Komunitního plánu, finanční podpora             
ze strany města, pomoc při vzdělávacích a společenských kampaních 
 
Zlínský kraj  - finanční podpora v oblasti sociálních a kulturních aktivit 
 
Charita Vsetín – spolupráce při realizaci projektu „Centrum profesní kvalifikace“, který je 
spolufinancován Evropskou unií 
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
 
Úřad práce Vsetín – spolupráce v oblasti poradenství zaměstnanosti či nezaměstnanosti. 
 
Nadace Charty 77  - materiální a technická podpora při realizaci vzdělávacích aktivit 
 
Nadace Děti – kultura – sport  - spolupráce při realizaci kulturních aktivit 
 
Dům kultury Vsetín – spolupráce při realizaci především kulturních a volnočasových aktivit 
 
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín,  Rybníky – spolupráce zejména při 
volnočasových aktivitách 
 
Sociální služby Vsetín – spolupráce při volnočasových aktivitách, klienti této organizace 
v rámci terapií vyrábí polotovary, ze kterých se potom v KIC v při rukodělných aktivitách 
zhotovují konečné výrobky 
 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
 
Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických 
studií – spolupráce při realizaci projektů 
 
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva– 
spolupráce při realizaci projektu „Centrum profesní kvalifikace“, který je spolufinancován 
Evropskou unií 
 
Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 44 při realizaci projektu Mozaika 
integračních snah 
 
ZŠ Integra Vsetín 
 
Aplika – print Vsetín 
 
Inpraise computers Vsetín 
 
Erkor s.r.o. Olomouc 

 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  
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řádek 

b 

Stav k prvnímu 

dni účet. období 
Stav k posled. 

dni účet. období 

Vzdělávací a komunitní centrum… 
Rybníky 1628 
755 01 Vsetín 31.12. 2011 

ROZVAHA  

Úč NO Úč 1 - 01 
Název a sídlo účetní jednotky 

Ministerstvo financí ČR

schváleno MF ČR

č.j. 283/77 225/2001

s účinností pro účetní jednotky 

účtující podle účtové osnovy

pro nevýdělečné organizace 
Účetní jednotka doručí výkaz

1x přislušnému fin. orgánu 
(v tisících Kč) 

26842149 
IČO 

1 2 AKTIVA 

sestavená k 

 001  Dlouhodobý majetek celkem A. 
 002  I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I. 
 003  (012) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1. 
 004  (013) Software 2. 
 005  (014) Ocenitelná práva 3. 
 006  (018) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4. 
 007  (019) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5. 
 008  (041) Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku 6. 
 009  (051) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 7. 
 010  Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II. 
 011  (031) Pozemky 1. 
 012  (032) Umělecká díla a předměty 2. 
 013  (021) Stavby 3. 
 014  (022) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. 
 015  (025) Pěstitelské celky trvalých porostů 5. 
 016  (026) Základní stádo a tažná zvířata 6. 
 017  (028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. 
 018  (029) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. 
 019  (042) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9. 
 020  (052) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10. 
 021  Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III. 
 022  (061) Podíly v ovládaných a řízených osobách 1. 
 023  (062) Podíly v osobách  s podstatným vlivem 2. 
 024  (063) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 3. 
 025  (066) Půjčky organizačním složkám 4. 
 026  (067) Ostatní dlouhodobé půjčky 5. 
 027  (069) Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6. 
 028  (043) Pořízení dlouhodobého finančního majetku 7. 
 029  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV. 
 030  (072) nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 1. 
 031  (073) softwaru 2. 
 032  (074) ocenitelným právům 3. 
 033  (078) drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 4. 
 034  (079) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 5. 
 035  (081) stavbám 6. 
 036  (082) samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 7. 
 037  (085) pěstitelským celkům trvalých porostů 8. 
 038  (086) základnímu stádu a tažným zvířatům 9. 
 039  (088) drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 10. 
 040  (089) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 11. 



 

Výroční zpráva 2011 35 

 2 535 041 3 305 Krátkodobý majetek celkem B. 
 042  Zásoby celkem B.I. 
 043  (112) Materiál na skladě 1. 
 044  (119) Materiál na cestě 2. 
 045  (121) Nedokončená výroba 3. 
 046  (122) Polotovary vlastní výroby 4. 
 047  (123) Výrobky 5. 
 048  (124) Zvířata 6. 
 049  (132) Zboží na skladě a v prodejnách 7. 
 050  (139) Zboží na cestě 8. 
 051  (314) Poskytnuté zálohy na zásoby 9. 

1 060 052 759 Pohledávky celkem B.II. 
76 053 101 (311) Odběratelé 1. 

 054  (312) Směnky k inkasu 2. 
 055  (313) Pohledávky za eskontované cenné papíry 3. 

174 056 206 (314) Poskytnuté provozní zálohy 4. 
 057  (315) Ostatní pohledávky 5. 
 058  (335) Pohledávky za zaměstnanci 6. 
 059  (336) Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. 7. 
 060  (341) Daň z příjmu 8. 
 061  (342) Ostatní přímé daně 9. 
 062  (343) Daň z přidané hodnoty 10. 
 063  (345) Ostatní daně a poplatky 11. 
 064  (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 12. 

810 065 452 (348) Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků 13. 
 066  (358) Pohledávky za účastníky sdružení 14. 
 067  (373) Pohledávky z pevných termínových operací 15. 
 068  (375) Pohledávky z emitovaných dluhopisů 16. 
 069  (378) Jiné pohledávky 17. 
 070  (388) Dohadné účty aktivní 18. 
 071  (391) Opravná položka k pohledávkám 19. 

1 463 072 2 496 Krátkodobý finanční majetek celkem B.III. 
8 073 18 (211) Pokladna 1. 

 074  (213) Ceniny 2. 
1 455 075 2 478 (221) Bankovní účty 3. 

 076  (251) Majetkové cenné papíry 4. 
 077  (253) Dlužné cenné papíry 5. 
 078  (256) Ostatní cenné papíry 6. 
 079  (259) Pořízení krátkodobého finančního majetku 7. 
 080  (261) Peníze na cestě 8. 

12 081 50 Jiná aktiva celkem B.IV. 
12 082 50 (381) Náklady příštích období 1. 

 083  (385) Příjmy příštích období 2. 
 084  (386) Kursové rozdíly aktivní 3. 

2 535 085 3 305 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41  
PREMIER system (c) 1995 - 2003 



 

 

 

řádek 

b 

Stav k prvnímu 

dni účet. období 
Stav k posled. 

dni účet. období 
3 4 PASIVA 

41 086 39 Vlastní zdroje celkem A. 
 087  Jmění celkem A.I. 
 088  (901) Vlastní jmění 1. 
 089  (911) Fondy 2. 
 090  (921) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 3. 

41 091 39 Výsledek hospodaření celkem A.II. 
2 092  Účet hospodářského výsledku 1. 

 093  (931) Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2. 
39 094 39 (932) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3. 

2 494 095 3 266 Cizí zdroje B. 
 096  Rezervy celkem B.I. 
 097  (941) Rezervy 1. 
 098  Dlouhodobé závazky celkem B.II. 
 099  (951) Dlouhodobé bankovní úvěry 1. 
 100  (953) Emitované dluhopisy 2. 
 101  (954) Závazky z pronájmu 3. 
 102  (955) Dlouhodobé přijaté zálohy 4. 
 103  (958) Dlouhodobé směnky k úhradě 5. 
 104  (389) Dohadné účty pasivní 6. 
 105  (959) Ostatní dlouhodobé závazky 7. 

2 494 106 3 139 Krátkodobé závazky celkem B.III. 
22 107 5 (321) Dodavatelé 1. 

 108  (322) Směnky k úhradě 2. 
 109  (324) Přijaté zálohy 3. 

1 800 110 1 800 (325) Ostatní závazky 4. 
222 111 265 (331) Zaměstnanci 5. 

 112  (333) Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6. 
113 113 136 (336) Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 7. 

 114  (341) Daň z příjmu 8. 
23 115 37 (342) Ostatní přímé daně 9. 

 116  (343) Daň z přidané hodnoty 10. 
 117  (345) Ostatní daně a poplatky 11. 
 118  (346) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 12. 

11 119 612 (348) Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků 13. 
 120  (367) Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů 14. 
 121  (368) Závazky k účastníkům sdružení 15. 
 122  (373) Závazky z pevných termínových operací 16. 

5 
 

123 6 (379) Jiné závazky 17. 
 124  (231) Krátkodobé bankovní úvěry 18. 
 125  (232) Eskontní úvěry 19. 
 126  (241) Emitované krátkodobé dluhopisy 20. 
 127  (255) Vlastní dluhopisy 21. 

298 128 278 (389) Dohadné účty pasivní 22. 
 129  (249) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 23. 
 130 127 Jiná pasiva celkem B.IV. 
 131  (383) Výdaje příštích období 1. 
 132 127 (384) Výnosy příštích období 2. 
 133  (387) Kursové rozdíly pasivní 3. 

2 535 134 3 305 (ř.86+95) PASIVA CELKEM  

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné

za sestavení: 
Okamžik sestavení: Podpis odpovědné 

osoby: 
Razítko: 
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hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

Vzdělávací a komunitní centrum… 
Rybníky 1628 

755 01 Vsetín 

Název a sídlo účetní jednotky 31.12. 2011 

26842149 
IČO 

sestavený k 

schváleno č.j. 283/76 102/2000

a účinností pro účetní jednotky

účtující podle účtové osnovy pro 

nevýdělečné organizace 
Účetní jednotka doručí: 

1x příslušnému finančnímu 

orgánu 

Ministerstvo financí 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 
Náklady    A.  
Spotřebované nákupy celkem 773  773 I.  
Spotřeba materiálu 389  389 1.  
Spotřeba energie 384  384 2.  
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek    3.  
Prodané zboží    4.  
Služby celkem 2 059 22 2 081 II.  
Opravy a udržování 27  27 5.  
Cestovné 28  28 6.  
Náklady na reprezentaci 94  94 7.  
Ostatní služby 1 910 22 1 932 8.  
Osobní náklady celkem 3 653  3 653 III.  
Mzdové náklady 2 674  2 674 9.  
Zákonné sociální pojištění 963  963 10.  
Ostatní sociální pojištění    11.  
Zákonné sociální náklady    12.  
Ostatní sociální náklady 16  16 13.  
Daně a poplatky celkem 3  3 IV.  
Daň silniční    14.  
Daň z nemovitostí    15.  
Ostatní daně a poplatky 3  3 16.  
Ostatní náklady celkem 18  18 V.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení    17.  
Ostatní pokuty a penále    18.  
Odpis nadobytné pohledávky    19.  
Úroky    20.  
Kursové ztráty    21.  
Dary    22.  
Manka a škody    23  
Jiné ostatní náklady 18  18 24.  
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem    VI.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM    25.  
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM    26.  
Prodané cenné papíry a vklady    27.  
Pořizovací cena prodaného materiálu    28.  
Tvorba zákonných rezerv    29.  
Tvorba zákonných opravných položek    30.  
Poskytnuté příspěvky celkem    VII.  
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami    31.  
Poskytnuté příspěvky    32.  
Daň z příjmů celkem    VIII.  
Dodatečné odvody daně z příjmů    33.  
Náklady celkem 6 506 22 6 528   
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hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

Vzdělávací a komunitní centrum… 
Rybníky 1628 

755 01 Vsetín 

Název a sídlo účetní jednotky 31.12. 2011 

26842149 
IČO 

sestavený k 

schváleno č.j. 283/76 102/2000

a účinností pro účetní jednotky

účtující podle účtové osnovy pro 

nevýdělečné organizace 
Účetní jednotka doručí: 

1x příslušnému finančnímu 

orgánu 

Ministerstvo financí 

(v celých tis. Kč) 

5 6 8 7 
Výnosy    B.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 587 300 887 I.  
Tržby za prodej vlastních výrobků 18  18 1.  
Tržby z prodeje služeb 569 300 869 2.  
Tržby za prodej zboží    3.  
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem    II.  
Změna stavu vnitroorganizačních zásob    4.  
Změna stavu zásob polotovarů    5.  
Změna stavu zásob výrobků    6.  
Změna stavu zvířat    7.  
Aktivace celkem    III.  
Aktivace materiálu a zboží    8.  
Aktivace vnitroorganizačních služeb    9.  
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku    10.  
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku    11.  
Ostatní výnosy celkem 1  1 IV.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení    12.  
Ostatní pokuty a penále    13.  
Platby za odepsané pohledávky    14.  
Úroky 1  1 15.  
Kursové zisky    16.  
Zúčtování fondů    17.  
Jiné ostatní výnosy    18.  
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…    V.  
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.    19.  
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů    20.  
Tržby z prodeje materiálu    21.  
Výnosy z krátkodobého finančního majetku    22.  
Zúčtování zákonných rezerv    23.  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    24.  
Zúčtování opravných položek    25.  
Přijaté příspěvky celkem 212  212 VI.  
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami    26.  
Přijaté příspěvky 212  212 27.  
Přijaté členské příspěvky    28.  
Provozní dotace celkem 5 430  5 430 VII.  
Provozní dotace 5 430  5 430 29.  
Výnosy celkem 6 230 300 6 530   
Hospodářský výsledek před zdaněním - 276 278 2 C.  
Daň z příjmů    34.  
Hospodářský výsledek po zdanění - 276 278 2 D.  

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné

osoby : 
Podpis osoby odpovědné 

za sestavení: 

Telefon : 

Okamžik sestavení: 



 

 

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů za rok 2011 
 
           hlavní činnost  hosp.činnost    celkem 
Tržby z prodeje služeb 569 313 Kč 300 450 Kč 869 763 Kč 
Tržby za prodané vl.výrobky 18 078 Kč     18 078 Kč 
Úroky       762 Kč         762 Kč  
Kurzové zisky 488 Kč         488 Kč  
Přijaté příspěvky (dary) 211 500 Kč   211 500 Kč 
Provozní dotace 5 429 964 Kč            5 429 964 Kč  
Celkem 6 230 105 Kč 300 450 Kč     6 530 555 Kč  
  

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 
 
Organizace žádné fondy netvořila. 
 
 

Stav a pohyb majetku a závazků ( v Kč ) 
 

 
 

Stav 
k 1.1.2011   k 31.12.2011  

 
 

   
 

Pokladna 18 274,00 Kč  7 939,00 Kč 
 

-10 335,00 Kč 
Bankovní účty 2 478 418,00 Kč  1 455 516,00 Kč 

 
-1 022 902,00 Kč 

Odběratelé 100 941,00 Kč  75 752,00 Kč 
 

-25 189,00 Kč 
Poskytnuté zálohy 206 269,00 Kč  174 544,00 Kč 

 
-31 725,00 Kč 

Ostatní závazky 1 800 000,00 Kč  1 800 000,00 Kč 
 

0,00 Kč 
Záv.k zaměstnancům 264 351,00 Kč  222 584,00 Kč 

 
-41 767,00 Kč 

Závazky ze soc.zab. 136 285,00 Kč  116 876,00 Kč 
 

-19 409,00 Kč 
Závazky k FÚ 37 162,00 Kč  22 910,00 Kč 

 
-14 252,00 Kč 

Dodavatelé 5 197,00 Kč  22 285,00 Kč 
 

17 088,00 Kč 
Jiné závazky 5 962,00 Kč  614,00 Kč 

 
-5 348,00 Kč 

Náklady příšt.obd. 49 764,00 Kč  11 557,00 Kč 
 

-38 207,00 Kč 
Nároky na dotace 451 560,00 Kč  809 980,00 Kč 

 
358 420,00 Kč 

Výnosy příštích období 127 000,00 Kč  0,00 Kč 
 

-127 000,00 Kč 
Dohad.účty pasiv 278 312,00 Kč  297 729,00 Kč 

 
19 417,00 Kč 

   



 

 
 
 Základní vybavení všech tří provozoven je majetkem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 

organizace je má ve výpůjčním stavu na základě smlouvy o výpůjčce. 
  Ostatní majetek, který se nachází v prostorách organizace byl pořízen darováním od různých 
subjektů a fyzických osob, a dále zakoupen z projektů probíhajících a naplňovaných organizací, jedná 
se zejména o drobný neodepisovaný majetek. 
 

 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění 
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady                  
na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti 
 
 Společnost vykonávala hospodářskou činnost = příjmy z ubytování s příslušnými náklady  
       běžná činnost  hosp.činnost. 
Materiál 389 403 Kč 
Spotřeba energie 384 040 Kč 

Opravy a udržování 27 328 Kč 
Cestovné  28 447 Kč 
Náklady na reprezentaci 93 584 Kč 
Ostatní služby 1 909 464 Kč  22 464 Kč 
Mzdové náklady  2 674 419 Kč   
Sociální a zdravotní pojištění 962 648 Kč 
Ostatní soc. náklady 15 857 Kč  
Ostatní daně a poplatky 3 350 Kč 
Ostatní pokuty a penále 435 Kč  
Kurzové ztráty 31 Kč 
Jiné ostatní náklady 17 095 Kč 
Náklady celkem 6 506 101 Kč  22 464 Kč 
 

Personální údaje za rok 2011 
       Muži  ženy 
 
Fyzický stav      10  19 
Průměrný evid.stav     12,77  17,31 
Průměrný evid.stav přepoč.na plně zam. 5,404  12,63   
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Informace dle zákona č.563/1991 o účetnictví 
 
 
a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu 
výroční zprávy podle odstavce 1 - žádné nenastaly 
 
b) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje - žádné nenastaly 
 
d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích – 
společnost dodržuje základní zásady v oblasti ochrany životního prostředí a 
v pracovně právních vztazích se řídí zákoníkem práce 
 
e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, 
f) požadované podle zvláštních právních předpisů – společnost nemá organizační složku 
v zahraničí 
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Kontaktní údaje: 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Koordinační a informační centrum Vsetín 
Jiráskova 419, 755 01  Vsetín 

tel./fax: 571 410 231 
http://www.vkci.cz 

 

   
           U Šikovných oveček 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontaktní údaje: 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Vzdělávací centrum a specializovaná knihovna 
Pod Žamboškou 920, 755 01  Vsetín 

tel.: 571 420 330 

Sociálně terapeutická dílna U Šikovných oveček 
Záviše Kalandry 1419, 755 01  Vsetín 

tel.: 774 415 106 
 


