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VKCI VSETÍN 

Jsme obecně prospěšná společnost prosazující rovný
přístup a solidaritu. Podáváme pomocnou ruku nejen
lidem se zdravotním postižením, ale i těm, kteří se
ocitli v těžké životní situaci. Jsme tu proto, abychom
nabízeli řešení, příležitost k seberealizaci, podporu a
pomoc. V oblasti sociálních služeb působíme od roku
2004. Našimi zřizovateli jsou Základní škola Integra
Vsetín a Salesiánská provincie Praha. 



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.  

Rok 2020 byl pro naši organizaci výjimečný.
Pandemie zkomplikovala životy našich
klientů v občanské poradně, psychologické
poradně i v sociálně terapeutické dílně. U
mnohých lidí došlo v tomto roce k výpadkům
příjmů a hrozil jim pád do dluhové pasti. 
Rok 2020 znamenal také zkouškou
rodinných a mezilidských vztahů. Narůstal
výskyt domácího násilí a neshod.  To vše
vedlo ke zhoršující se psychické pohodě.
Naše psychologická poradna se setkávala
s případy úzkosti a depresí. 
Sociálně terapeutická dílna musela být  

během první vlny pandemie zcela uzavřená,
Znovu se našim klientům otevřela v květnu a
červnu 2020. Často se pro ně stala jediným
místem společenského setkávání,
odreagování a seberozvoje.  

Chci poděkovat Vám všem za Vaši důvěru.
Dovolte mi v první řadě vyjádřit úctu a
poděkování kolegům, kteří nejen v roce
2020 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 principu
nezávislosti, diskrétnosti a nestrannosti. Poradna je
členem Asociace občanských poraden. Její tým tvoří
4 poradkyně.  



Rok 2020 byl pro Občanskou poradnu velmi
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 916 lidem v
jejich složité životní situaci. 
Rok 2020 přinesl našim klientům především
nejistotu. Mnozí přišli o část svých příjmů.
Přestávali být schopni platit své výdaje a
začal jim hrozit pád do dluhové pasti. A již
zadluženým lidem pandemie zkomplikovala
cestu k oddlužení. Přesto se nám podařilo
podat celkem 28 insolvenčních návrhů a
odložit 17 exekucí našich klientů. 
Pandemie zdaleka nedopadala jen na
finančně méně zajištěnou část společnosti.
Začal se přeskupovat trh práce i bydlení.
Zaměstnanci, zaměstnavatelé, majitelé bytů
i nájemníci se domáhali svých práv. 
Co se však nezměnilo, je naše práce. Jejím
cílem je nejen okamžitá pomoc, ale i 

prevence. Předáváme našim klientům
potřebné informace proto, aby si v
budoucnu s mnohými starostmi dokázali
poradit samostatně, nebo ještě lépe: aby se
problémů vyvarovali. To se nám daří i díky
přednáškám, které jsme pořádali. 

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

Soud, trestní řízení
26.3%

Zadlužování
24.3%

Rodina, mezilidské vztahy
13.3%

Občansko-právní vztahy
10.2%

Sociální dávky a sociální pojištění
6.3%

Ostatní
5.7%

Ochrana spotřebitele
5.2%

Bydlení
4.6%

Pracovně-právní vztahy
4.2%

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. 

OCHRANA SPOTŘEBITELE
Česká obchodní inspekce eviduje přes tisíc
rizikových webů a e-shopů a téměř 90 tisíc
druhů padělaného zboží. V roce 2020 jsme

pomáhali s vymáháním práva spotřebitele
celkem 42 klientům. 
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. 

 

RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Průměrně se na Vsetínsku rozvádí téměř
každá druhá rodina. V roce 2020 se na nás
v souvislosti se zánikem manželství obrátilo
celkem 74 osob. S rozpadem rodiny se pojí
řada problémů, kvůli kterým nás klienti
vyhledávají: samotné soudní řízení,
rozdělení majetku a samozřejmě péče o
děti. V otázkách péče o potomky po rozvodu
se řídíme tzv. Cochemskou praxí. Jde nám
zkrátka o to, aby o budoucnosti dětí 

Hájili jsme
práva 42
spotřebitelů

JAKÉ PROBLÉMY V PORADNĚ ŘEŠÍME?
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5,5 % obyvatel na
Vsetínsku má exekuci

BYSTŘICE
P. H.

VAL.
KLOBOUKY

VSETÍN

NOVÝ
HROZENKOV

VELKÉ
KARLOVICE

nerozhodovaly soudy či jiné instituce, ale
jejich rodiče, kteří se spolu musí vzájemně
dohodnout. A právě s tím jim pomáháme
také formou mediace. 
Další rodinné problémy se točí kolem
výživného, náhradní péče či vztahů mezi
rodiči a dětmi. 

DLUHY
Na Vsetínsku je v exekuci kolem 5,5 %
obyvatel. Dluhové poradenství je vlajkovou
lodí naší poradny.  Lidé se na nás nejčastěji
obrací kvůli hrozícím exekucím, kvůli
insolvenci, elektronickému platebnímu
rozkazu či poučením o právech osob žijících
ve společné domácnosti s dlužníkem. 

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.

V roce 2020 jsme jen ve Vsetíně podali
celkem 28 insolvenčních návrhů, čímž jsme
pomohli 28 klientům k oddlužení. Navíc jsme
odložili 17 exekucí.



PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY
Na Vsetínsku je v současné době zhruba
tříprocentní nezaměstnanost. Průměrně se o
jedno pracovní místo uchází ani ne jeden
člověk. Přesto nebo právě proto vzniká řada
pracovněprávních sporů, kvůli kterým nás
vyhledávají zaměstnanci. Obracejí se na
nás kvůli svým právům a povinnostem.
Hledají radu i ohledně zániku pracovního
poměru.  
 
TRESTNÍ PRÁVO
Celkem 1748 trestných činů bylo ve
Vsetínském okrese zaregistrováno v roce
2019. Lze odhadovat, že těch
nenahlášených může být ještě více. 
Typickým příkladem je domácí násilí, kvůli
kterému vyhledávají naši pomoc nejčastěji
ženy. Zejména v důsledku pandemie
koronaviru výskyt domácího násilí narůstá. 
Dalšími tématy spojenými s trestním
právem, které v poradně řešíme, jsou 

ORP Vsetín
75.5%

ORP Bystřice pod Hostýnem
12.1%

Ostatní ORP ve Zlínském kraji
2.7%

ORP Valašské Klobouky
9.6%

V roce 2020 jsme našim
klientům věnovali celkem
2 057 hodin odborných
konzultací.

zanedbání povinné výživy, kriminalita
spojená se zadlužováním či práva
poškozených. 
 
SOCIÁLNÍ POMOC A DÁVKY
Rok 2020 přinesl zvýšený zájem o sociální
pomoc a dávky od nejrůznějších skupin
obyvatelstva, a to zejména v důsledku
pandemických opatření. 
Častěji než dřív nás vyhledávali rodiče, kvůli
nároku na ošetřovné dětí, které nemohou
chodit do školy. 

99 % NAŠICH KLIENTŮ POCHÁZÍ ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
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PŘEDNÁŠÍME
Nejsme tu jen proto, abychom radili lidem
s problémy, do kterých se dostali. Klademe
důraz i na prevenci, a proto se věnujeme
pořádání přednášek pro veřejnost. V roce
2020 jsme uspořádali  4 přednášky. 

V lednu jsme ve spolupráci se sociálním
odborem města Vsetín pořádali přednášku
pro pěstouny. Bavili jsme se o tématech, se
kterými se rodiny mohou setkat, třeba o
praxi rodinných soudů, dluzích a
insolvencích, Cochemské praxi či právech
spotřebitele.  

V únoru jsme zavítali do Nového
Hrozenkova, kde jsme pro místní klub
maminek přednášeli o rodinném právu.
Bavili jsme se o právech a povinnostech
manželů, majetkových právech,  určování
otcovství, Cochemské praxi, právech dětí

výživném či mediaci.  

Na podzim se nám v omezeném režimu
podařilo uspořádat ještě 2 přednášky. V té
první jsme se zabývali spotřebitelskými
riziky. Druhá byla cílena na seniory a jejím
tématem byly konflikty v rodině. Mluvili jsme
třeba o domácím násilí, vyhledávání pomoci,
správě rodinného majetku apod.  

Uspořádali
jsme
celkem 4
přednášky 

VZDĚLÁVÁME SE
Abychom odváděli profesionální práci a měli
přehled o novinkách v našem oboru, je
nezbytné se stále vzdělávat. Proto jsme
absolvovali jsme kurzy, školení a semináře
např. ohledně novely insolventního zákona,
pěstounství a opatrovnictví, zákoníku práce,
standardu týkajícího se zvyšování kvality
služeb, právech spotřebitelů a dalších 

témat (viz příloha Realizované projekty). V
září 2020 se naše poradkyně Ivana a Lucie
v rámci své účasti v projektu RPSSL
přihlásily na sebezkušenostní výcvik, který
bude trvat 2 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.

Naši práci jsme průběžně reflektovali díky
pravidelným supervizím. Celkem jsme se
zúčastnili 11 hodin skupinových a 2 hodin
individuálních supervizí pod vedením
odborného supervizora.

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

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



Když jsme si na začátku roku 2020
připomínali 10. výročí založení naší sociálně
terapeutické dílny, netušili jsme, kolik změn
a překonávání překážek nás čeká. 
Od března 2020 se dílna pro klienty zcela
uzavřela. Uvědomovali jsme si, že toto
období je pro ně velmi náročné, a proto
jsme s nimi zůstávali alespoň v pravidelném
telefonickém kontaktu. Zjišťovali jsme, jak
danou situaci zvládají a jestli jim něco
nechybí. Znovu jsme dílnu mohli otevřít až
na konci května pro klienty do 50 let. Pro ty
starší o měsíc později. 
Na podzim v dílně došlo k personálním
změnám. V září po 4 letech odešla naše
sociální pracovnice Kateřina
Gattermayerová, které tímto děkujeme za
odvedenou práci a přejeme hodně úspěchů.
Jelikož mě samotnou čeká odchod na
mateřskou dovolenou, přijali jsme v
listopadu 2020 dvě nové zaměstnankyně:
Janu Išpoldovou a Karlu Čížovou. 

Věřím, že se obměněný tým sociálně
terapeteutické dílny brzy sehraje a bude i
nadále podávat pomocnou ruku a pomáhat
v seberozvoji těch, kteří nás potřebují. 

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
GAZELI servis s.r.o., který je součástí naší
organizace, a taktéž s poradkyní pro OZP
na Úřadu práce Vsetín. 
Jsme připraveni naše klienty do zaměstnání
také doprovázet. 

PŘIZPŮSOBUJEME SE POTŘEBÁM
KLIENTŮ
Při práci v dílně volíme jak individuální, tak
skupinový přístup vždy podle potřeb klienta. 
Tím to ale nekončí. Pro klienty pořádáme
besedy třeba o právech spotřebitele,
hygieně apod. Zprostředkováváme pro
klienty kontakt s návaznými službami, popř.
je do návazných služeb doprovázíme. 

NAŠE DÍLNY DÁVAJÍ RADOST I
SEVEROZVOJ

Zahrada
Pracovní terapie na čerstvém vzduchu v
prostředí naší zahrady považujeme práce 
 za jednu z nejprospěšnějších. Naplno jsme
využili skleník, který se nám v minulých
letech podařilo obnovit. V roce 2020 jsme jej
využili k pěstování zeleniny a bylin. S klienty
jsme se o zahradu pravidelně starali, a tak
jsme měli z úrody velkou radost. Taktéž
jsme se společně s klienty pečovali o
ovocné stromy a travnatou plochu.
Dominantou zahrady je altán, který je však
ve špatném technickém stavu. Rádi bychom
jej taktéž obnovili a zkrášlili tak prostředí
zahrady, která se nachází na Jiráskově ulici
10 minut chůze od dílny. 

Keramická dílna
Ruce v hlíně jsou balzámem na duši našich
klientů. I proto jsme v roce 2020 zakoupili
novou keramickou pec, která nahradila
starší a dosluhující model. 

Tento rok jsme pomáhali
celkem 27 klientům, 3 z
nich si dokázali najít
stálé zaměstnání

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 apod. Pracujeme také na
rozvoji jejich sociálních dovedností. Klienti
se učí spolupracovat se svými kolegy a
respektovat je. Dalším velmi důležitým cílem
je rozvoj jemné motoriky. Chceme, aby naši
klienti zažili radost z úspěšně odvedené
práce a cítili se užitečně. 

POMÁHÁME S HLEDÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ
U našich klientů podporujeme jejich zájem o
další seberozvoj a společně hledáme
možnosti 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
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V roce 2020 jsme s
klienty strávili celkem
1737 hodin.

Šicí dílna
Šikovnější členové naší dílny se             
 pod dozorem našich pracovníků pouští do
šití tašek, polštářků, zástěr a dalších
drobností. Během uzavření dílny na jaře  

2020 naši pracovníci využili šicí dílnu k
vytvoření celkem 745 látkových roušek pro
nemocnici, další sociální služby a instituce
ve Vsetíně. 

Košíkářská a tvůrčí dílna
Pletení z pedigu, tedy přírodnímu vláknu
podobnému proutí, je jednou z
nejoblíbenějších činností našich klientů.
Vyhledávané je také drátkování a výroba
papírových dekoračních předmětů. 

VZDĚLÁVÁME SE

SPOLUPRACUJEME 
Jsme rádi, když je naši dílnu vidět, a proto
se účastníme společenských akcí, na
kterých můžeme prezentovat naši práci či
prodávat přebytky výrobků, které v rámci
pracovní terapie naši klienti vyrábí.
Okolnosti nám však letos umožnily objevit
se pouze na jedné veřejné události, a to         
na Valašském záření na podzim 2020. 
Stejně tak se nemohla uskutečnit pravidelná
setkání s našimi partnery, ať už jde             
 o prodejní výstavy v prostorách firmy
Kayaku Safety Systems Europe a. s. či
Austin Powder Detonator s.r.o., které
pravidelně pořádáme, nebo setkání 

v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. 
Děkujeme za podporu ze strany našich
partnerů, kteří nás podporují formou prodeje
výrobků z dílny: Květinka Flodet Hovězí,
Květinářství Halenkov, Galerie Marika ve
Valašských Kloboukách, Envicentrum pro
krajinu ve Vysokém Poli a Horský hotel
Antarik ve Valašské Senici. Zvláštní
poděkování věnujeme paní Lence Plačkové,
která nám poskytuje výlohu pro propagaci
naší služby. 
Všem partnerům, spolupracovníkům a
podporovatelům sociálně terapeutické dílny
VKCI děkujeme. 

Proto, aby se náš tým zdokonaloval v práci
s lidmi s postižením, absolvoval v tomto
roce celkem 8 kurzů a školení (viz příloha
Realizované projekty). Ve čtyřech kurzech
jsme si prohloubili znalosti a dovednosti ve
vztahu k emocím a lidské psychice.
Konkrétně jsme absolvovali tyto vzdělávací
programy: Proaktivní práce s emocemi a
revitalizační strategie při práci s lidmi, Práce
s emocemi v sociálních službách, Úvod    
 do problematiky duševního onemocnění a
Psychiatrické minimum.

Jelikož jsme cílovou skupinu Sociálně
terapeutické dílny VKCI rozšířili o klienty s
poruchou autistického spektra, absolvovali
jsme celkem 3 kurzy o této poruše: Specifika
práce s osobami s poruchami autistického
spektra, Sociální komunikace s dospělými
klienty s autismem a Zvládání
nestandardního chování klientů s mentálním
postižením a autismem. 
Jeden kurz byl věnován problematice
zvyšování kvality sociálních služeb, který se
označuje jako Standard 15. 
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PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA 

Za psychologickou poradnou naší organizace stojí
psycholožka Markéta Dostálová-Bystřinová.
Poskytuje široké veřejnosti 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. 



Když v březnu 2020 vláda vyhlásila nouzový
stav, uvědomila jsem si, že to bude mít
dopad na duševní zdraví nás všech. Proto
jsem hledala způsoby, jak nabídnout
psychologickou podporu. Od jara jsem vedle
osobního setkávání nabízela svým klientům
konzultace na dálku. 

Moje uvědomění se i přes péči nás
odborníků brzy naplnila. Z dat vyplynulo, že
např. výskyt depresí a úzkostí se
v porovnání s dobou před pandemií až
ztrojnásobil.  

Největší zájem o psychologické poradenství
v mé praxi se objevil na podzim. V častých
případech duševní nepohoda pramenila z
všeobecného strachu, ale i finanční a
vztahové nejistoty. 

Tento rok však do psychologie přinesl i řadu
pozitivních skutečností. Témata spojená s
duševním zdravím se stále častěji 

dostávala do veřejné debaty, ztratila status
celospolečenského tabu a lidé vyhledávající
psychologickou pomoc se přestali cítit
stigmatizováni. Psychologická pomoc v
České republice se stala dostupnější.
Doufám, že tento pozitivní trend bude
pokračovat i v dalších letech. 

Markéta Dostálová-Bystřinová 
psycholožka 

www.vkci.cz/psycholog/

psycholog@vkci.cz
Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

734 522 271
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POMÁHÁM
POTÍŽE VE VZTAZÍCH A KOMUNIKACI
Rok 2020 byl zkouškou rodinných a
partnerských vztahů. Proměnil se zavedený
režim, rozdělení rolí i komunikace. Pro
vztahy představovala nucená karanténa
velkou zátěž, která je buď zocelila, nebo
naopak odhalila přehlížené problémy, kvůli
kterým klienti vyhledávali moji odbornou
pomoc.

V roce
2020 jsem
vedla 30
konzultací
s klienty 

ZVLÁDÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH EMOCÍ
Rok 2020 se projevil nárůstem 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
jsem své klienty učila pracovat, patřil vztek,
smutek či strach. Smyslem rozhodně není
nepříjemné emoce potlačovat, ba právě
naopak: naučit se s nimi správně pracovat.

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 

V roce 2020 jsem
pomáhala 14 klientům

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
psychická zátěž, často dojde i ke zmírnění
tělesných neduhů. 
S psychosomatikou klientů pracuji. Nicméně
jedině v případě, že daný člověk prošel
rukama lékařů, kteří vyloučili fyzický původ
nemoci či obtíží.  

ZÁVISLÉ CHOVÁNÍ 
Konzumace alkoholu, trávení času na
sociálních sítích a s mobilem, hraní
počítačových her. To jsou nejčastější
činnosti, na kterých si lidé během roku 2020
vybudovali závislost. Na vině často byla
právě nucená izolace, která připravila lidi o
sociální kontakty.
Velké riziko představuje například růst
závislosti na alkoholu. Podle výzkumu
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
téměř pětina Čechů v roce 2020 zvýšila svoji
spotřebu alkoholu.  
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VZDĚLÁVÁM SE
Tento rok jsem absolvovala celkem 3
vzdělávací programy (viz příloha
Realizované projekty). 

Nejrozsáhlejší co do počtu hodin byl kurz
nazvaný Úzkosti a deprese u klientů
s mentálním postižením a autismem.
Získané informace využiji nejen při práci
v psychologické poradně, ale také při práci
v sociálně terapeutické dílně, kde působím
jako pracovnice v sociálních službách.  

Dále jsem se zúčastnila osmihodinového
kurzu nazvaného Proaktivní práce
s emocemi a revitalizační strategie při práci
s lidmi. Díky němu jsem se dozvěděla, jak
v psychologické poradně lépe pracovat
s emocemi, jak se v nich vyznat a jak je
využívat i pro vlastní psychohygienu.
Absolvovala jsem také kurz práce
s terapeutickými kartami Cope, Karty s
příběhy, Mythos a Moře emocí. Ty se
využívají během psychoterapie či
poradenství. Karty usnadňují komunikaci 

mezi klientem a terapeutem a prohlubují
vzájemné porozumění. 
Některým klientům pomáhají lépe porozumět
i sobě samému nebo mluvit o svých
problémech. 

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. 

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
Poskytování individuálního, párového a
rodinného psychologického poradenství;
poskytování krizové intervence osobám 

JAK PRACUJI
ohroženým domácím násilím.

Sociálně terapeutická dílna VKCI
Podpora, vytváření, rozvíjení a udržení
pracovních návyků, manuální zručnosti a
pracovní aktivity u osob s chronickým
duševním, mentálním a tělesným
postižením.

Internetová poradna FSS MU
Poskytování psychologického internetového
poradenství, mentoring poradců internetové
poradny.

Tento rok jsem
absolvovala 3
vzdělávací
programy
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GAZELI SERVIS 

Sociální podnik GAZELI servis s. r. o. byl založen
v roce 2014. Od té doby pomohl zprostředkovat
zaměstnání desítkám lidí s 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 zaměstnávala 18
zaměstnanců, 8 osob se zdravotním
postižením 4 osoby s tělesným postižením a
6 zdravotně znevýhodněných osob.

V GAZELI pracuje 18
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 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.

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
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 2020 jsme měli 233 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
66.1%

Zlínský kraj
6.4%

Dary
1.1%

Projekty
1.2%

Obce Zlínského kraje
25.1%

MPSV
81.5%

Vsetín
12.9%

Zlínský kraj
5.6%

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:
Bystřice pod Hostýnem
Horní Lideč
Janová
Lačnov
Leskovec
Lidečko
Lužná
Nový Hrozenkov
Pozděchov
Prlov
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Seninka
Střelná
Študlov
Ústí
Velké Karlovice
Valašská Polanka
Valašská Senice
Valašské Klobouky
Valašské Příkazy
Nedašova Lhota

NADACE:
Nadace Sirius



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

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

Monika Obdržálková, asistentka
 

OBČANSKÁ PORADNA
Ivana Měrková, vedoucí, poradce

Petra Maliňáková, poradce
Lucie Kašíková, poradce

 
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Lucie Škabrahová, vedoucí, sociální pracovník
Karla Čížová, sociální pracovník

Gabriela Bartoňová, pracovník v sociálních službách
Veronika Hromadová, pracovník v sociálních službách
Markéta Dostálová-Bystřinová, psycholog, pracovník v

sociálních službách
Alena Jurášková, pracovník v sociálních službách

Jana Chovanečková, pracovník v sociálních službách
Jana Išpoldová, sociální pracovník 
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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
Tvorba plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SSL).
Provedení analýzy současného stavu plánování rozvoje v jednotlivých SSL.
Vytvoření plánu rozvoje každé ze sociálních služeb organizace, přičemž bude při tvorbě
plánu rozvoje vycházet cílová skupina z analýzy současného stavu plánování rozvoje      

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



v jednotlivých SSL. Výsledkem této aktivity bude dokument “Plán rozvoje” obsahující plány
rozvoje jednotlivých služeb organizace. Cílová skupina v aktivitě získala podporu 120 hodin
celkem. Externím dodavatelem byla na základě návštěv v sociálních službách občanské
poradny a sociálně terapeutické dílny a výsledků naší analýzy povědomí odborné veřejnosti o
organizaci VKCI a jejích službách zpracována Analýza současného stavu služeb.

Účast cílové skupiny na vzdělávacích aktivitách
Vzdělávání v oblasti seberozvoje.
3 osoby z cílové skupiny byly v roce 2020 podpořeny během dlouhodobého
sebezkušenostního výcviku dohromady 63 hodinami. 
Cílová skupina Občanské poradny a Sociálně terapeutické dílny se účastnila vzdělávání o
celkovém rozsahu 114 hodin (152 vyučovacích hodin).

Podpora nezávislého odborníka 
Supervize
Cílová skupina byla v součtu na supervizích skupinových i individuálních podpořena 146
hodinami.
V oblasti práce s osobami s poruchou autistického spektra se týkala jen služby STD. Cílová
skupina byla podpořena v součtu 55,5 hodinami videotréninku.

Tvorba evaluačního systému
Vzdělávání a konzultace managementu zaměřené zvyšování kvality služby. 
Cílová skupina s podporou dodavatele vytvoří účinný a funkční evaluační systém umožňující
zvyšování kvality služeb. (Výstupem aktivity bude zpracovaný standard 15 pro obě sociální
služby.) Vzdělávacím programem zaměřeným na zvyšování kvality služby byla cílová skupina
podpořena 36 hodinami (48 vyučovacími hodinami), plánované konzultace však z důvodu
vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID 19 zatím v roce 2020 neprobíhaly.
Tvorba adekvátních pravidel pro kvalitní personální zajištění SSL, pro jejich následnou revizi
a rozvoj. Tato aktivita nebyla v roce 2020 z důvodu nařízení vlády souvisejících s pandemií
COVID 19 prozatím zahájena.

Výsledná podpora cílové skupiny obou služeb v roce 2020
V aktivitách projektu byla cílová skupina podpořena celkově 534,5 hodinami.

Projekt je realizován za podpory ESF EU
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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 podpora a informace o právech a
povinnostech dlužníků, věřitelů a jejich smluvních partnerů (například vymahačské agentury),
soudů, rozhodců, exekutorských úřadů, advokátů a insolvenčních správců, případně dalších
relevantních osob...
Zvýšení kompetencí podpořených osob, a to tak, že podpořené osoby jsou schopny posoudit
svou individuální situaci a to, kde se nacházejí (například co pro ně znamená dopis, který jim
zaslal exekutor), jaké jsou jejich možnosti (možnost podat odpor proti platebnímu rozkazu
nebo nalézt v rodinném rozpočtu dostatek peněz k úhradě dluhu), své možnosti jsou schopni
kriticky posoudit 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 2020
I v době pandemie jsme jen na Vsetíně za rok 2020:
pomohli k sepsání 17 zastavení nebo odložení exekucí,
podali jsme 9 insolvenčních návrhů,
pomohli jsme řešit dluhové situace nejen dlužníkům, ale také jejich rodinným příslušníkům,
kterých se jejich situace dotýkala,
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 a exekuční řízení, které často nechápou a vznikají z toho pak falešné
informace a frustrace,
varovali jsme cílovou skupinu před riziky aktivit, které hodlali dělat a varovali jsme je před
riziky dalšího zadlužování a jednáním podvodných firem.

Odborný poradce absolvoval 9 hodin školení Vzdělávání sociálních pracovníků v aktuálních
sociálně právních tématech, účastnil se setkání dluhové platformy konaného ve Valašském
Meziříčí a dále se samostatně vzdělával (studium odborné literatury a zákonů) v oblasti
dluhové problematiky v souvislosti s konkrétními zpracovávanými případy.
Do poradenství v tomto období dvakrát zasáhl COVID 19 a to jak na jaře, tak na podzim, kdy
byl vidět úbytek klientů, bylo míň konzultací, lidé omezili vycházení, ubylo návštěv CS a
objevilo se navíc nové téma, kdy se lidé z důvodu pandemie dostávali do dluhové pasti
(ztráta zaměstnání, omezení příjmů z důvodu online výuky, pozdní vyplácení dotací a
ošetřovného atd.) 
Vešel v planost Lex COVID, který se vztahuje na dluhovou oblast, a proto toto téma bylo také
předmětem poskytnutého poradenství.
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