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Slovo na úvod

Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, která shrnuje činnost a 
hospodaření naší organizace za rok 2013. 

I přesto, že se tento rok nesl především ve snaze stabilizovat naše dílčí aktivity, 
především sociální služby a dostát závazkům z let předchozích, podařilo se nám 
„rozjet“ další projekty.

Úspěšně jsme pokračovali v realizaci projektu Veřejná služba startem k zaměstnání, a to i navzdory 
tomu, že institut veřejné služby byl Ústavním soudem výrazně omezen. Úspěšná byla také naše 
projektová žádost na realizaci profesních vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV ČR pro pracovníky 
sociálních služeb. 

Dostáli jsme také smluvním závazkům z prosince 2012 a šest měsíců jsme realizovali výkon veřejně 
prospěšných prací. Skupina pracovníků tak navázala na činnost veřejné služby a svou prací se podílela 
na úklidu veřejných prostranství města Vsetín.  

Tečku jsme byli nuceni udělat za realizací jazykových kurzů a kurzů počítačové gramotnosti, které již 
nebylo možné bez dotačních titulů dále podporovat z vlastních zdrojů. 

V sociálních službách jsme se jako každoročně potýkali na počátku roku s kritickým nedostatkem 
finančních prostředků. Po mnohých peripetiích a značném úsilí se nám podařilo potřebnou částku na 
udržení obou námi poskytovaných služeb získat a tak jsme si na konci roku mohli s úlevou říci, že 
jsme to zvládli.

První služba - Sociálně terapeutická dílna (STD) i v roce 2013 pokračovala v navázané spolupráci 
s DOZP Zašová. Úspěšně jsme se s výrobky uživatelů prezentovali na mnoha veřejných akcích jak ve 
Vsetíně, tak mimo něj. V prosinci jsme zorganizovali den otevřených dveří a rádi bychom, aby se tato 
akce stala pravidelnou.

Druhá služba - Občanská poradna Vsetín zaznamenala v roce 2013 opět nárůst klientů i objemu práce 
spojené s dluhovou problematikou. Od května do prosince byla také realizátorem projektu 
Spotřebitelské poradenství.

I v roce 2013 jsme půjčovali knihy z naší specializované knihovny, v rámci kulturních střed jsme 
vsetínskému publiku připravili koncerty, cestovatelské besedy i vernisáže místních umělců a v tvořivé 
dílně při STD „U Šikovných oveček“ jsme nabídli mnoho kreativních kurzů pro veřejnost.

Václav Havel řekl: „ Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře 
zlu.“ Jsem přesvědčena, že činnost naší obecně prospěšné společnosti napomáhá tomu, abychom 
„dveře zlu“ zase o kousek víc přivřeli. Věřím, že i toto každodenní všední úsilí přináší své výsledky a 
pomáhá k rozvoji a kultivaci poměrů ve společnosti.  

Dovolte mi, abych poděkovala všem pracovníkům VKCI Vsetín o.p.s., členům správní a dozorčí rady i 
našim dobrovolníkům za jejich obětavou práci v roce 2013. Ráda bych také poděkovala všem, kteří se 
do činnosti naší společnosti jakýmkoliv způsobem zapojili nebo ji podpořili. Přeji všem, aby Vám Vaše 
práce přinášela i v dalších letech osobní uspokojení.

Mgr. Soňa Zelíková, ředitelka VKCI Vsetín o.p.s.
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Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

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: Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín

Telefon: 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

 občanská poradna 

 sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček

 spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

 průzkum poskytovaných sociálních služeb

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

 vzdělávání cílových skupin v rámci realizace projektů,

 vzdělávací programy (jazykové kurzy, kurzy počítačové dovednosti)

 kulturní programy

 provozování a průběžné vybavování specializované knihovny

 realizace výkonu trestu Obecně prospěných prací

 realizace výkonu Veřejné služby

 ubytovací služby

Poskytování sociálních 

služeb

Ostatní služby

Realizace vzdělávacích 

aktivit
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Organizační struktura VKCI Vsetín o.p.s.

Správní rada Dozorčí rada

Bc. Iveta Táborská JUDr. Lubomír Gajdušek

Mgr. Květoslava Othová Ing. Daniela Divínová 

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Ing. Pavel Pelc

PhDr. Helena Gajdušková 

Ing. Libor Podešva, Ph.D.

Bc. Věra Goldová
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Poskytování sociálních služeb

 Občanská poradna

OBČANSKÁ PORADNA VSETÍN

Vedoucí: Mgr. Soňa Zelíková

Adresa: Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

e-mail: poradna@vkci.cz

mobil: 774 262 243 - recepce

POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉ PORADNY VSETÍN

Občanská poradna Vsetín je členem Asociace občanských poraden a je registrovaným 

poskytovatelem sociální služby. Občanská poradna Vsetín zajišťovala v roce 2013 

poradenství pro uživatele podle principu bezplatnosti, nezávislosti, diskrétnosti a 

nestrannosti. 

Služba byla dostupná všem občanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim taková 

situace hrozila a obrátili se na občanskou poradnu se žádostí o pomoc. Občanská poradna 

dbá na naplňování principu zplnomocňování klientů k jejich aktivnímu zapojení do řešení 

problému a samostatného rozhodování. Služby, které poskytovala Občanská poradna Vsetín, 

umožňovaly uživatelům řešit jejich problémy a orientovat se ve složitém právním prostředí. 

Náš přístup ke klientům je individuální a jeho situaci se vždy snažíme řešit komplexně. 

Poradenství je poskytováno na základě konkludentního souhlasu klienta služby. Poradenství 

je realizováno formou konzultací na základě objednání.

Poradenství máme rozděleno do 18 oblastí, nejčastěji jsme se zabývali otázkami z oblasti:

 rodinné a mezilidské vztahy (co dělat, když odejde partner a nepřispívá na děti, 

právo prarodičů na styk s vnuky, vzájemná vyživovací povinnosti manželů, sepsání 

návrhů na rozvod, úpravu poměrů k nezletilým dětem.

 finanční a rozpočtová problematika – dluhy a jejich řešení, předcházení exekucím, 

exekuce – sestavení návrhu na osobní bankrot, sepsání návrhů na vyloučení věcí 

z exekuce pokud byl postižen majetek nepovinné osoby.

 ochrana spotřebitele – reklamace, vymáhání práv spotřebitele vůči např. 

energetickým společnostem apod.

 práce – pomoc při řešení neoprávněných výpovědích, nedodržování zákoníku práce, 

problematika nemoci z povolání, pracovních úrazů, odškodnění, renty.
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 majetkové vztahy – dědictví a dědické řízení, závazky/zodpovědnost plynoucí ze 

společného jmění manželů, vypořádání SJM, darování.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Občanské poradenství 

Realizace: leden – prosinec 2013 

Cílem projektu bylo provozování sociálního poradenství v ORP Vsetín. Občanská poradna 

poskytovala rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, nebo jim taková situace hrozila a obrátili se na občanskou poradnu se žádostí o 

pomoc. Občanská poradna nabízela bezplatnou, diskrétní, nezávislou a nestrannou pomoc. 

Spotřebitelské poradenství 

Realizace: 1. 5. 2013 – 31. 12. 2013 

Cílem projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, 

poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky 

reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti 

tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských 

úvěrů. 

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve 

spolupráci s Asociací občanských poraden.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Počet konzultací: 848 

Počet dotazů: 1615  

Počet uživatelů: 791 

ŠKOLENÍ A SUPERVIZE

 V roce 2013 proběhlo 6 týmových supervizí pod vedením odborného supervizora. 

 V roce 2013 absolvovali zaměstnanci celkem 16 hodin stáží a 56 hodin školení, kurzů, 
a seminářů. 

Vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách v 

platném znění: Občanská poradna Vsetín tuto povinnost splnila.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří Občanské poradně Vsetín poskytli finanční podporu a vyjádřili tím 

důvěru v její poslání a ve schopnost toto poslání zodpovědně naplnit. 

Občanskou poradnu Vsetín v roce 2013 finančně podpořili:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Město Vsetín

 Obec Francova Lhota

 Obec Horní Lideč

 Obec Lačnov

 Obec Leskovec

 Obec Lužná

 Obec Seninka

  Sociálně terapeutická dílna

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA U ŠIKOVNÝCH OVEČEK

Vedoucí: Mgr. Marie Caletková

Adresa: Záviše Kalandry 1419, 755 01  Vsetín

e-mail: dilna@vkci.cz

mobil: 774 415 106 

Provozní doba: Pondělí: 8.00 – 16.00 hodin

Úterý: 10.00 – 19.00 hodin

Středa: 8.00 – 16.00 hodin

Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hodin

Pátek: 8.00 – 13.00 hodin

POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Posláním sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček je podpora lidí nad 18 let ze Vsetína 
a okolí, kteří mají chronické, tělesné, sluchové, duševní, zrakové, mentální, kombinované či 
jiné zdravotní postižení a chtějí trávit svůj volný čas aktivně s možností něco nového se 
naučit a najít nové přátele. 
Cílem je získání základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních 
potřeb uživatele, podpora směřující k samostatnosti uživatele, rozvoj motorických a 
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rukodělných schopností, seberealizace, která může pomoci získat pracovní uplatnění 
v chráněné dílně nebo místo na otevřeném trhu práce a tím také zlepšit společenské 
postavení uživatele.
Programy sociálně terapeutických dílen jsou zaměřeny na jednoduché pracovní činnosti, 
které uživatelům umožňují postupně si tyto osvojovat a rozvíjet. Program sociálně 
terapeutických dílen je nastaven s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů.
Dílny jsou vedeny týmem pracovníků, kteří zajišťují její chod a jsou zodpovědní za kvalitu 
sociální terapie v této dílně. S uživateli pracují individuálně a reagují na jejich potřeby 
v průběhu celého procesu sociální terapie. Uživatelé se zde učí pracovat s keramickou hlínou, 
vyrábí užitnou i dekorativní keramiku, mohou plést z pedigu, papíru, dekorovat textil nebo 
sklo. Vytváří mozaiky, různé variace ozdobných předmětů z přírodních materiálů, kreslí, ale 
také vyrábí mnoho drobných dárkových předmětů. 

Uživatel: „Než jsem začal chodit do dílny, tak jsem byl nezaměstnaný a ještě k tomu jsem měl 
zdravotní problémy. Pravidelně docházím k psychiatrovi. Doktor mi opakovaně doporučil 
návštěvu sociálně terapeutické dílny. Nevěřil jsem tomu. Nedokázal jsem si představit, v čem 
mi to může pomoci. Zkusil jsem kontaktovat přes e-mail paní Marii Caletkovou, abych se 
doptal, jak to v dílně chodí a co je za potřebí pro přijetí. Paní Marie mi odpověděla a také 
sama doporučila přijít se podívat.
Při první návštěvě jsem se přišel jen podívat a zjistit, jak to vůbec na dílně vypadá. Zaujali mě 
výrobky z keramiky a tak jsem si řekl, že to zkusím. Domluvil jsem se na další návštěvě.
„Už je to chvíle, co do dílny chodím. Tvořím z keramiky, získal jsem velkou chuť něco tvořit. 
Postupně se učím novým věcem, stále víc se zdokonaluji a do dílny se chodím odreagovat a 
načerpat síly. Při tvorbě zapomínám na své problémy. V dílně mám možnost setkávat se 
s dalšími lidmi, kteří mají obdobné problémy a předávat si zkušenosti.“

STATISTICKÉ ÚDAJE

V roce 2013 navštěvovalo sociálně terapeutické dílny U Šikovných oveček 57 uživatelů. Mimo 
uživatele ze Vsetína dílnu navštěvovalo i 10 uživatelů z DOZP Zašová.   

PRACOVNÍ AKTIVITY 

Pracovní aktivity pro uživatele v průběhu roku připravujeme tak, aby uživatelé měli možnost 
se učit něco nového a současně rozvíjeli a upevňovali své pracovní schopnosti a návyky. 
Uživatelé vyráběli velikonoční i vánoční ozdoby a další tematicky zaměřené výrobky, které 
následně, někteří z nich prodávali s pracovnicemi dílny na mnoha prodejních a dalších akcích 
ve Vsetíně a blízkém okolí. Své dovednosti uživatelé zdokonalovali v keramické, košíkářské, 
výtvarné či šicí dílně. Znovu jsme pro uživatele objevili tkací stavy a pro ně tak novou 
pracovní techniku. 
Uživatelé STD společně se zaměstnanci nabízeli své výrobky např. na Ovčáckém dni v Prlově, 
Valašském kumštování ve Valašských Kloboukách, na pouti v Zašové, Valašském záření ve 
Vsetíně, Dnech města Valašského Meziříčí, Jarmeku v Lidečku, vánočního tvoření ve 
Francově Lhotě. Před Velikonocemi a Vánocemi pravidelně nabízíme výrobky uživatelů 
v budově Krajského úřadu ve Zlíně.
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Mimo drobné zakázky např. oplétání lahví pedigem jsme v loňském roce realizovali zakázku 
pro a.s Indet Safety Systems, pro kterou naši pracovníci spolu s uživateli vyrobili a dárkově 
balili keramické čajové soupravy.

Abychom přiblížili a představili aktivity a prostory STD U Šikovných oveček občanům Vsetína, 
potencionálním zájemcům o službu, rodinným příslušníkům našich uživatelů i donátorům, 
uspořádali jsme v listopadu den otevřených dveří spojených s prodejní výstavou výrobků 
uživatelů a s nabídkou výroby adventních věnců. Návštěvníky svým úvodním slovem přivítal 
jeden z uživatelů, vedoucí služby představila v krátkosti činnosti dílny a jeden uživatel dílny 
z DOZP Zašová se postaral o hudební doprovod. Uživatelé pro návštěvníky připravili drobné 
občerstvení. Zájemci využili možnosti prohlédnout si prostory dílny i nahlédnout do tajemství 
jednotlivých výrobních technik.  

ŠKOLENÍ              

 V roce 2013 proběhlo 15 individuálních supervizí pod vedením odborného 
supervizora. 

 V roce 2013 absolvovali zaměstnanci celkem 72 hodin akreditovaných vzdělávacích 
programů. 

PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří nejen donátorům uvedeným níže, ale také všem lidem, kteří si 
v průběhu roku zakoupili naše výrobky a tímto podpořili uživatele STD.

Sociálně terapeutickou dílnu U Šikovných oveček v roce 2013 finančně, materiálně 
podpořili:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Zlínský kraj

 Město Vsetín

 Indet Safety Systems a.s.

 Austin Detonator s.r.o.

 Servis Climax a.s.

 Jednota s.d. ve Vsetíně
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Realizace vzdělávacích aktivit

  Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v rámci 
akreditovaného vzdělávání

Vzdělávací instituce VKCI Vsetín o.p.s. je akreditovaná MPSV ČR pod č. 2011/0243-I.

V roce 2013 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditováno 17 nových vzdělávacích 
programů. 

Přehled 55 vzdělávacích programů, k jejichž uskutečňování v roce 2013 měla organizace 
VKCI Vsetín o.p.s. udělenu akreditaci MPSV ČR.

Název vzdělávacího programu
Počet akred.

hodin
Číslo akreditace

1.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách - osobní asistent při zaměstnávání

161 2009 / 456 - PK

2. Arteterapie 20 2009 / 621 - SP

3.
Paliativní péče, hospicové hnutí, eutanázie -
úvod

8 2009 / 625 - SP

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

5. Úvod do dramaterapie 20 2009 705 - SP

6. Úvod do muzikoterapie 20 2009 / 706 - SP

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

8. Úvod do taneční terapie 15 2009 / 708 - SP

9. Pracovní rehabilitace 16 2010/1070-PC/SP/VP/PP

10. Prevence syndromu vyhoření 15 2010/1071-PC/SP/VP

11.
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým 
jsou poskytovány sociální služby

14 2010/1069-PC/SP/VP/PP

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

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

14.
Základy problematiky osob s tělesným 
postižením

16 2010/1302-PC/SP/VP/PP

15.
Základy problematiky a komunikace s 
osobami se zrakovým postižením

18 2010/1301-PC/SP/VP/PP

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

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

18. Základy muzikoterapie 20 2011/0300-PC/SP/VP/PP
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Název vzdělávacího programu
Počet akred.

hodin
Číslo akreditace

19.
Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních 
službách

53 2011/0159-PC/SP/VP

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

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

22.
Základy problematiky a principy komunikace 
s osobami s mentálním postižením

8 2011/0223-PC/SP

23.
Základy problematiky a principy komunikace 
s osobami se sluchovým postižením

8 2011/0222-PC/SP/VP/PP

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

25.
Základy dramaterapie pro pracovníky 
sociálních služeb

20 2011/PC/SP/VP/PP

26.
Komunikační dovednosti pro sociální 
facilitátory

200 2011/0805-SP

27.
Pracovní rehabilitace – praktické techniky 
pro pracovníky sociálních služeb

24 2011/1169-PC/PP

28. Jednání s klientem 16 2011/1170-PC/SP/VP

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

30.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách – přímá péče

180 2011/1172-PK

31.
Role klíčového pracovníka v sociálních 
službách

8 2012/0357-PC/SP/VP

32.
Úvod do individuálního plánování průběhu 
poskytování sociální služby

8 2012/0359-PC/SP/VP

33.
Výcvik klíčových pracovníků v individuálním 
plánování průběhu poskytování sociální 
služby

24 2012/0358-PC/SP/VP

34.
Práce s bolestí klienta – úvod do 
problematiky

8 2012/0532-PC/SP/VP/PP

35.
Úvod do problematiky specifických potřeb 
osob v seniorském věku

8 2012/0985-PC/SP/VP/PP

36.
Úvod do problematiky komunikačních 
dovedností v přímé práci s klientem

8 2012/0984-PC/SP/VP/PP

37. Psychologie stáří – úvod do problematiky 8 2012/0701-PC/SP/VP

38. Jak motivovat klienta v sociální práci 6 2012/1414-PC/SP/VP
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Kurzy akreditované v roce 2013

Název vzdělávacího programu
Počet akred. 

hodin
Číslo akreditace

1. Sociální kompetence pro sociální pracovníky 16 2013/0452-SP/VP

2.
Sociální kompetence pro pracovníky 
v sociálních službách

16 2013/0451-PC

3.
Úvod do problematiky závislostí a možností 
prevence

8 2013/0888-PC/SP/VP/PP

4. Základy zooterapie 16 2013/0887-PC/SP/VP/PP

5. Restriktivní opatření – nácvik úchopů 16 2013/1056-PC/SP/VP

6. Práce s uživateli s autismem 16 2013/1057-PC/SP/VP/PP

7. Řízení lidských zdrojů v sociálních službách 16 2013/1105-VP

8. Fundraising v sociálních službách 16 2013/1102-SP/VP

9.
Time a process management v sociálních 
službách

16 2013/103-SP/VP

10. Stress management v sociálních službách 16 2013/1104-PC/SP/VP/PP

11. Efektivní komunikace 16 2013/1115-PC/SP/VP/PP

12. Aktivní naslouchání 8 2013/1119-PC/SP/PP

13.
Techniky zjišťování potřeb u 
nekomunikujících klientů

8 2013/1116-PC/SP/VP/PP

14. Vedení poradenského rozhovoru 16 2013/1117-SP/VP

15. Metody práce se seniory 16 2013/118-PC/SP/PP

16.
Jak pracovat v sociálních službách s uživateli 
– potencionálními uživateli drog

16 2013/1101-PC/SP/VP/PP

17.
Dluhová problematiky v práci s uživateli 
sociálních služeb

12 2013/1120-PC/SP/VP/PP
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V roce 2013 se uskutečnilo 20 akreditovaných vzdělávacích programů (mimo programy 

realizované v rámci projektu KOVSOS), ve kterých bylo proškoleno celkem 303 osob.

Termín a místo 
realizace kurzu

Název kurzu
Počet 

absolventů

1.
15. 12. 2012 - 8. 4. 
2013 
Vsetín

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách – přímá péče

18

2. 11. 2. 2013, Střelice
Úvod do individuálního plánování průběhu 
poskytování sociální služby

18

3.
20. 2., a 27. 3., a 10. 4. 
2013, Vsetín

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním 
plánování průběhu poskytování sociální služby

14

4.
28. 2. a 1. 3. 2013 
Skalička

Jednání s klientem 20

5. 21. 3. 2013, Vsetín
Základy problematiky a principy komunikace 
s osobami s mentálním postižením

13

6. 25. 3. 2013, Vsetín Role klíčového pracovníka v sociálních službách 15

7.
20. 4., 4. a 18. 5., 1. 6. 
2013, Charita Vsetín

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním 
plánování průběhu poskytování sociální služby

16

8. 22. 4. 2013, Vsetín Jak motivovat klienta v sociálních službách 9

9.
6. a 20. 5, 3. a 17. 6. 
2013, ALBRECHTICE

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním 
plánování průběhu poskytování sociální služby

14

10. 5. 6. 2013, Přerov Role klíčového pracovníka v sociálních službách 15

11. 6. 6. 2013, Přerov Role klíčového pracovníka v sociálních službách 14

12. 3. 7. 2013, Vsetín         Role klíčového pracovníka v sociálních službách 10

13. 20. 9. 2013, Vsetín
Úvod do individuálního plánování průběhu 
poskytování sociální služby

13

14. 21. 10. 2013, Vsetín         Role klíčového pracovníka v sociálních službách 17

15. 31.10. 2013, Vsetín Práce s bolestí klienta 11

16.
15. 11. 2013
Citadela Val. Meziříčí       

Práce s bolestí klienta 18

17. 25. 11. 2013, Vsetín         Role klíčového pracovníka v sociálních službách 18

18.
5. 12. 2013                   
Dolní Domaslavice

Jak motivovat klienta v sociálních službách 12

19.
10. 12. 2013 
Citadela Val. Meziříčí       

Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících 
klientů

18

20.
16. - 17. 12. 2013, Elim 
Hranice

Stress management v sociálních službách 20
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Realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektů

projekt

„Komplexní vzdělávání v sociálních službách KOVSOS“

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Z á k l a d n í  i n f o r m a c e  o  p r o j e k t u

Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti

Zahájení projektu: 1. září 2013

Ukončení projektu: 31. června 2015

Cílová skupina: Pracovníci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb na 

území Zlínského kraje.

P r o j e k t  v r o c e 2 0 1 3

V září 2013 byl projekt úspěšně zahájen. V období říjen – prosinec 2013 proběhl první 

střednědobý Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – přímá péče, který 

úspěšně absolvovalo 18 osob. V roce 2013 bylo realizováno dalších 6 krátkodobých 

vzdělávacích programů, které úspěšně zakončilo 103 osob z cílové skupiny projektu.
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Vzdělávací programy realizované v roce 2013

v rámci projektu KOVSOS

Název kurzu
Počet 

opakování

Počet 
úspěšných 
absolventů

STŘEDNĚDOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách –
přímá péče

1 18

KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Jednání s klientem 1 15

Základy zvládání agrese 1 17

Sociální kompetence pro sociální pracovníky 1 17

Sociální kompetence pro pracovníky v sociálních 
službách

1 18

Úvod do problematiky komunikačních dovedností 
v přímé práci s klientem

1 18

Úvod do problematiky specifických potřeb osob 
v seniorském věku

1 18

Celkem 7 121
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Projekt

„Veřejná služba startem k zaměstnání“

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Základní informace o projektu:

Program: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: Aktivní politika trhu práce

Oblast podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Zahájení projektu: 1. března 2012

Ukončení projektu: 28. února 2014

Cílová skupina: Dlouhodobí uchazeči o zaměstnání (déle než 5 měsíců) vedení 
na ÚP Vsetín, osoby do věku 25 let a osoby nad 50 let.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je snížení 
nezaměstnanosti, resp. zvýšení zaměstna-
telnosti prostřednictvím vzdělávacího a 
rekvalifikačního programu a vytvoření šesti 
nových pracovních míst. Přínosem pro 
cílovou skupinu, tj. osoby vykonávající 
veřejnou službu, bude možnost účasti v 
rekvalifikačních kurzech zaměřených na 
práci s mechanizací a údržbu veřejné zeleně 
a následná nabídka pracovní pozice ve 
společnosti Technické služby Vsetín p.o. 
popřípadě post technického pracovníka při 
výkonu Veřejné služby.
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V rámci realizace projektu bude proškoleno celkem 30 osob z cílové skupiny dlouhodobě 
nezaměstnaných v rámci území města Vsetín. Šesti úspěšným absolventům rekvalifikačních 
kurzů bude nabídnuta pracovní pozice technického pracovníka na dobu 8 měsíců.
V roce 2013 proběhla z velké většiny druhá etapa projektu. Na základě prvotního výběru bylo 
vytipováno 21 potenciálních uchazečů o rekvalifikační kurzy. Pomocí metody bilanční 
diagnostika bylo vybráno 15 uchazečů, kteří nastoupili do rekvalifikačních kurzů. 

Tyto sestávaly ze dvou částí – práce s motorovou pilou a křovinořezem a údržba veřejné 

zeleně. Třinácti absolventům, kteří úspěšně zvládli celkem 144 hodin bylo předáno 

„Osvědčení o získání profesní kvalifikace“. Třem nejlepším byla nabídnuta pracovní pozice 

v Technických službách Vsetín p.o. na dobu 8 měsíců.

Vzdělávací programy - jazykové kurzy, kurzy počítačové dovednosti

Jazykové kurzy a kurzy počítačové gramotnosti jsou realizovány v budově Koordinačního a 

informačního centra od roku 2007. Bohužel díky absenci dotačních titulů byla společnost 

VKCI Vsetín o.p.s. schopna udržet realizaci kurzů pouze do června 2013. Po výpočtu nákladů 

spojených s výukou byla stanovena nová cena za jednotlivé kurzy. Standardním způsobem 

byla zahájena kampaň k náboru nových studentů pro rok 2013/2014. O kurzy zájem byl, 

avšak díky dramatickému zvýšení cen nebyli schopni uchazeči, kterými jsou zejména senioři a 

dále osoby ze slabších sociálních vrstev, tyto kurzy financovat.

V červnu 2013 bylo ukončeno celkem 10 jazykových kurzů (5 kurzů anglického jazyka, 2 kurzy 

německého jazyka, 2 kurzy francouzštiny a kurz španělštiny. Celkem se do nich přihlásilo 101 

studentů. Jednotlivé kurzy byly rozděleny dle úrovně znalostí pro začátečníky, mírně 

pokročilé a pokročilé. Jazykové kurzy probíhaly v rámci školního roku jednou týdně (cca 35 

lekcí po 60 min.).

Kurzy počítačové gramotnosti byly naplňovány průběžně během roku dle zájmu klientů. 

S ohledem na kapacitu počítačové učebny, která čítá 6 PC stanic byly zrealizovány 3 kurzy 

v celkovém rozsahu 36 hodin.

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 provádíme pomocí osvědčeného systému 

třídních knih (podobně jako ve školství), který jsme před několika lety zavedli.
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STATISTIKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2012 / 2013

Počet 
kurzů KIC

Počet 
hodin

Počet 
přihlášených

Počet 
absolventů

Anglický jazyk 5 180 43 36

Německý jazyk 2 72 19 12

Francouzský jazyk 2 72 14 9

Španělský jazyk 1 36 8 8

Kurzy PC 3 36 17 12

CELKEM 13 396 101 77

Ostatní služby

 Kulturní programy

Realizace kulturních programů probíhá v budově VKCI na ul. Jiráskova 419 od r. 2007.

Pravidelně se střídají koncerty (proběhlo 24 koncertů, přičemž jsou započítány i 2 venkovní 

akce probíhající vždy na začátku a na konci prázdnin), besedy (v roce 2013 už výhradně 

pouze cestovatelské a to v počtu 13) a vernisáže celkem 4. Od počátku realizace kulturních 

střed do konce roku 2013 proběhlo 289 středečních pořadů, které navštívilo více než 8 000 

osob. Přestože se na realizaci kulturních střed dostává stále méně prostředků z fondů a 

dotačních titulů, podařilo se nám pozvat a zrealizovat v uplynulém roce koncerty takových 

zvučných jmen jako jsou Bokomara, Romanika, Petr Sedláček, Peter Janků či Ivo Cicvárek.

I v roce 2013 jsme se snažili 

maximálně využívat dotační a 

grantové tituly nadací, města Vsetín i 

Zlínského kraje. I přes velkou 

vstřícnost umělců a přednášejících, 

kteří vystupují pouze za cestovní 

náhrady se ani v uplynulém roce 

nepodařilo ufinancovat kulturní 

pořady z dotačních titulů a byli jsme 

nuceni dofinancovávat z vlastních 

zdrojů. Vstupné na všechny akce je 

dobrovolné. Kulturní středy jsou 

navštěvovány v průměrném počtu 39 

osob.
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V roce 2013 proběhlo celkem 41 kulturních střed, které navštívilo 1 592 osob. Podrobnější 

statistika viz tabulka. 

Kromě realizace kulturních pořadů společnost VKCI Vsetín o.p.s. tradičně usiluje o rozvoj 

spolupráce s organizátory kulturních a volnočasových aktivit v regionu Vsetínsko. Mezi již 

existující spolupráci patří spolupodílení se na festivalech v regionu např. Starý dobrý western

nebo Amfolkfest.

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.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme p. Ing. Vítu Křenkovi za finanční podporu k realizaci kulturních programů v KICu.

  Rukodělné kurzy pro veřejnost

Kurzy pro širokou veřejnost bývají tematicky zaměřené podle ročních období a vedou je 

zkušení lektoři jako např. akademický sochař Pavel Drda.

Název kurzu počet osob

Kurz výroby drátované lampy 8

Kurz výroby drátovaného stromu 12

Intenzivní kurz keramiky 16

Kurz výroby velikonočního věnce z látky 5

Kurz opletání láhve pedigem 5

Kurz výroby tepaného šperku 5

Kurz výroby mozaikového podnosu 8

Kurz výroby ošatky ze slámy 8

Kurz výroby adventních věnců 22

Individuální kurz točení na kruhu 1

celkem kurzů: 10 celkem osob: 90



Výroční zpráva 2013

22

  Provozování specializované knihovny

V roce 2013 pokračovala naše organizace v provozování a občasném vybavování odborné 

knihovny, která do konce roku 2013 čítala cca 1350 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 2013 bylo ze specializované knihovny celkem vypůjčeno 201 knih a k 31. 12. 2013 bylo 

zaevidováno celkem 176 čtenářů, z toho 42 aktivních. V tomto roce bylo nově zaevidováno 8 

nových čtenářů.

Aktuální seznam knih je zveřejněn na webových stránkách organizace: www.vkci.cz.

   Realizace výkonu Veřejné služby

Výkon Veřejně prospěšných prací byl realizován v období leden – červen 2013. Z původních 

63 osob, jenž byly registrovány v naší databázi vykonávaly v 1. polovině loňského roku 

veřejně prospěšné práce 4 osoby. Byly jim přidělovány v drtivé většině úklidové práce na 

území města.

   Ubytovací služby

Od roku 2007 nabízíme ubytování v bezbariérovém objektu s vlastními parkovacími místy. 

Ubytovací kapacita v roce 2013 činila 8 lůžek ve dvou pokojích a jednom apartmánu. 

Apartmány mají vlastní sociální zařízení (WC, sprcha), na každém pokoji je možnost připojení 

k internetu.

Ubytovací služby využívají hlavně lektoři a účastníci vícedenních motivačních kurzů či školení 

a také široká veřejnost. Část ubytovacích kapacit dlouhodobě využívá i VHK Vsetín.



STATISTIKA KULTURNÍCH STŘED V KIC V ROCE 2013

LEDEN ÚNOR

Dareband Fotky & Oleje Leporelo Namibie Navalentym Apoaché
Co zbylo z 

anděla
Indonésie a 

Sumatra
Country 

Míza

96 70 21 43 24 41 27 23 26
254 117

BŘEZEN DUBEN

Hong Kong Domino Jáva a Bali Barma
Goša & 

Kumpáni
Bokomara Romanika Blueshaman

29 33 42 41 51 50 40 34
145 175

KVĚTEN ČERVEN
Canada 

River
Jacks Band Indie & Nepál

Když vezmu 
tužku

Lucie Redlová Fotky Vsetín Dareband

25 25 42 24 54 18 94
92 190

SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN

Gympleři Cesta do Santiaga
Radek 

Bednařík
Tasmánie Petr Sedláček

Lúca 
Tydlačková

Martin 
Chovanec

Bajkal NOCA Bandaband

89 33 37 25 36 30 28 34 61 34
89 131 187

LISTOPAD PROSINEC
Severní 
Moluky

Peter Janků Malajsie Monty LAV-LAV Ivo Cicvárek Muziga Harafica

35 27 25 26 28 27 44
113 99

Celkem

koncerty 24 počet osob

besedy cestovky 13 Celkem navštívilo 1592 koncerty 1026
besedy ostatní 0 Průměrně 39 besedy cestovatelské 415
vernisáže 4 besedy ostatní 0

41 vernisáže 151

V
ýro

čn
í zp

rá
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1

3

2
3
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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

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Úřad práce Vsetín – spolupráce v oblasti poradenství zaměstnanosti či nezaměstnanosti.

Nadace Děti – kultura – sport - spolupráce při realizaci kulturních 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

Aplika - print Vsetín

Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických 
studií – spolupráce při realizaci projektů

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

ZŠ Integra Vsetín

Austin Detonator s.r.o., Vsetín

Inpraise computers Vsetín

Servis Climax, a.s. Vsetín

Jednota spotřební družstvo ve Vsetíně

Auditorská kancelář s.r.o. Vsetín
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Hospodaření společnosti  



Výroční zpráva 2013

26



Výroční zpráva 2013

27



Výroční zpráva 2013

28



Výroční zpráva 2013

29



Výroční zpráva 2013

30



Výroční zpráva 2013

31



Výroční zpráva 2013

32



Výroční zpráva 2013

33



Výroční zpráva 2013

34



Výroční zpráva 2013

35



Výroční zpráva 2013

36

Audit
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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




