
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovo na úvod                            

 Motto: „ Jen to je ztraceno,  čeho se sami vzdáváme.“ 
 T. Lessing 

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 2014.  

Rok 2014 byl pro naši společnost opět plný událostí, nových výzev, ale i nutných 
úsporných opatření. 

Úspěšně jsme ukončili  realizaci projektu Veřejná služba startem k zaměstnání, 
a to i navzdory tomu, že institut veřejné služby byl Ústavním soudem výrazně omezen.  

Pokračovali jsme v projektu „Komplexní vzdělávání v sociálních službách“. Mimo projektové 
vzdělávání jsme realizovali také „vysoutěžené“ vzdělávací kurzy s akreditací MPSV ČR pro pracovníky 
sociálních služeb jiných měst a krajů. 

V Občanské poradně Vsetín jsme stejně jako v předchozích letech i v roce 2014 zaznamenali nárůst 
klientů i objemu práce, který si vyžádal přijetí nového poradce, což se záhy pozitivně projevilo 
v kratších objednacích lhůtách. V rámci projektu „Blíže k lidem“ jsme ve spolupráci s ČSOB, městysem 
Nový Hrozenkov a obcí Velké Karlovice od září rozšířili poradenské služby i do těchto obcí. Od ledna 
do prosince poradna realizovala projekt „Spotřebitelské poradenství“.  

Sociálně terapeutická dílna pokračovala v navázané spolupráci s DOZP Zašová. Úspěšně prezentovala 
výrobky uživatelů na mnoha veřejných akcích jak ve Vsetíně, tak mimo naše město. Výrobky našich 
klientů ocenili např. ve společnosti INDET SAFETY SYSTEMS a.s., pro kterou jsme v průběhu roku 
připravili několik zakázek. V listopadu jsme zorganizovali den otevřených dveří, aby i veřejnost měla 
možnost nahlédnout za dveře naší sociálně terapeutické dílny. Rádi bychom, aby se tato akce stala 
pravidelnou nejen v rámci dílny ale v rámci celé organizace.  

I v roce 2014 úspěšně pokračovala činnost naší specializované knihovny, která se přestěhovala 
z pracoviště Pod Žamboškou a zájemcům nabízela své služby nově na adrese Jiráskova 419. V rámci 
kulturních střed jsme vsetínskému publiku připravili koncerty a cestovatelské besedy. Bohužel musím 
konstatovat, že realizaci kulturních střed jsme museli v polovině roku ukončit, protože již nebylo 
možné bez významnějších dotačních titulů tuto činnost podporovat.    

Za významný počin roku 2014 považuji založení společnosti GAZELI servis s.r.o., jako tzv. sociálního 
podniku, který zapadá do širšího schématu VKCI při podpoře osob znevýhodněných na otevřeném 
trhu práce. 

Našim cílem je, aby VKCI Vsetín o.p.s. byla našimi klienty, ale také donátory, institucemi a občany 
vnímána jako organizace, která poskytuje kvalitní služby, a které patří nezastupitelné místo v sociální 
oblasti i v oblasti profesního vzdělávání v našem vsetínském regionu. Věřím, že se nám společnými 
silami tento cíl daří naplňovat. 

Dovolte mi tímto poděkovat všem pracovníkům VKCI Vsetín o.p.s., členům správní a dozorčí rady 
i našim dobrovolníkům za jejich obětavou práci v roce 2014. Můj upřímný dík patří také všem, kteří se 
do činnosti naší společnosti jakýmkoliv způsobem zapojili nebo ji podpořili. Přeji Vám všem, aby Vám 
Vaše práce přinášela i v dalších letech osobní i profesní 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 vzdělávací 
zařízení s nabídkou akreditovaných vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních 
služeb. Realizuje činnost Občanské poradny, která je registrovanou sociální službou dle 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a registrací z roku 2010 poskytuje další sociální 
službu - sociálně terapeutická dílna U Šikovných oveček. 
 
 
 

 

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: 774 262 243 

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 terapeutická dílna U Šikovných oveček 

 spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, osob pečujících o osoby se 
zdravotním postižením a zájemců ze široké veřejnosti v rámci vzdělávacích programů 

akreditovaných MPSV ČR, 

 vzdělávání cílových skupin v rámci realizace projektů 

 

 

 

 

 

 

 kulturní programy 

 provozování a průběžné vybavování specializované knihovny 

 sociální podnikání v oblasti pomocné, údržbářské práce a zahradní práce 

Poskytování sociálních služeb 

Realizace vzdělávacích aktivit 

Ostatní služby 
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Organizační struktura VKCI Vsetín o.p.s. 

 

Správní rada      Dozorčí rada 

Ing. Daniela Divínová JUDr. Lubomír Gajdušek 

Bc. Iveta Táborská Ing. Pavel Pelc 

Ing. Libor Podešva, Ph.D. MUDr. Dana Telekyová 

PhDr. Helena Gajdušková   

Bc. Věra Goldová 

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.
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Poskytování sociálních služeb 

 

 

 

OBČANSKÁ PORADNA VSETÍN 

Vedoucí: Mgr. Soňa Zelíková 

Adresa: Jiráskova 419, 755 01  Vsetín 

e-mail: poradna@vkci.cz 

mobil: 774 262 243 – recepce 

pracovníci OP Vsetín:  2 zaměstnankyně 

 
přepočtené úvazky:   sociální pracovník: 1,24 

vedoucí pracovník: 0,1 

V průběhu roku 2014 došlo k personální obměně, kdy k 1. 6. 2014 nastoupila na pozici 

poradce Bc. Ivana Kovářová v úvazku 0,2, který byl od 1. 9. 2014 navýšen na 0,4 úvazku. 

 

POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉ PORADNY VSETÍN 

Občanská poradna Vsetín je členem Asociace občanských poraden a je registrovaná sociální 

služba. Občanská poradna Vsetín zajišťovala v roce 2014 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 oblastí: 

Občanská poradna 

mailto:poradna@vkci.cz
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 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. 

 majetkové vztahy – dědictví a dědické řízení, závazky/zodpovědnost plynoucí ze 

společného jmění manželů, vypořádání SJM, darování. 

Poradenství jsme v roce 2014 poskytovali pro ORP Vsetín a to v poradně ve Vsetíně a na 

kontaktních pracovištích Nový Hrozenkov každý sudý čtvrtek a Velké Karlovice každý  lichý 

čtvrtek, dále pro ORP Bystřice pod Hostýnem na kontaktním pracovišti v Bystřici pod 

Hostýnem 1x za 14 dnů. 

  

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Občanské poradenství  

Realizace: leden – prosinec 2014  

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

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

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

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

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Města Vsetín, níže 

uvedených obcí.   

Občanské poradenství Horní Vsacko - projekt Blíže lidem 

Realizace: květen 2014 – duben 2015 

Cílem tohoto projektu bylo umožnit občanům odlehlé části regionu Vsetínska lepší 

dostupnost ke službám Občanské poradny Vsetín, zřídit detašované pracoviště 

a prostřednictvím tohoto projektu pilotně ověřit zájem občanů o poradenství, vydefinovat 

časovou náročnost poradenství a tak optimálně do budoucnosti nastavit poradenské hodiny. 

Spádové oblasti tohoto regionu jsou obce Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov 
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a Halenkov. Druhotným cílem tohoto projektu bylo také v praxi ukázat starostům obcí 

Horního Vsacka zájem občanů o poradenství a samotné fungování poradny.  

Projekt byl realizován za podpory ČSOB a.s., Městyse Nový Hrozenkov a obce Velké 

Karlovice.   

Občanské poradenství Bystřice pod Hostýnem 

Realizace: září - prosinec 2014 

Cílem projektu bylo provozování sociálního poradenství v ORP Bystřice pod Hostýnem. 

Občanská poradna poskytovala rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se ocitli v 

nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozila a obrátili se na občanskou 

poradnu se žádostí o pomoc. Občanská poradna nabízela bezplatnou, diskrétní, nezávislou a 

nestrannou pomoc.  

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

 

Spotřebitelské poradenství  

Realizace: leden – prosinec 2014  

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. 

 

POROVNÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ 

STATISTICKÉ ÚDAJE   2 0 1 3     STATISTICKÉ ÚDAJE   2 0 1 4 

Počet konzultací:  848      Počet konzultací: 1 060 

Počet dotazů:  1 615       Počet dotazů:  2 164  

Počet uživatelů: 791      Počet uživatelů: 945 
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ŠKOLENÍ A SUPERVIZE 

 V roce 2014 proběhlo 12 individuálních supervizí pod vedením odborného 
supervizora.  

 V roce 2014 absolvovali zaměstnanci celkem 80 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. 

 

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 2014 finančně podpořili: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Město Vsetín 

 Město Bystřice pod Hostýnem 

 ČSOB, a.s. 

 Obec Dolní Bečva 

 Obec Francova Lhota 

 Obec Halenkov 

 Obec Horní Lideč 

 Obec Lačnov 

 Obec Leskovec 

 Obec Lhota u Vsetína 

 Obec Lužná 

 Městys Nový Hrozenkov 

 Obec Seninka 

 Obec Velké Karlovice 
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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 16 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 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. 
 
Program sociálně terapeutické dílny je zaměřen na jednoduché pracovní činnosti, které 
uživatelům umožní postupně si tyto osvojovat a rozvíjet. Program sociálně terapeutické dílny 
je nastaven s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů. 
Dílna je vedena 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, které jsou prodávány na různých akcích.  

Sociálně terapeutická dílna 

mailto:dilna@vkci.cz
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STATISTICKÉ ÚDAJE 
 
 

Statistické údaje 2014 

Počet uživatelů 63 

Počet kontaktů 2 950 

 
 
 
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. 

 

V letošním roce pro velký zájem uživatelů STD jsme se v prvé řadě zaměřili v oblasti keramiky 

na výrobu odlévaných hrnků, konvic, dekoračních koulí, modelovaných truhlíků a květináčů 

a vykrajovaných drobností. 

Na zakázku pro některé vsetínské firmy a širokou veřejnost ze Vsetína i okolí, vyráběli 

uživatelé STD keramické květináče, truhlíky, hrníčky s ovečkami a jinými dekory, vykrajované 

drobnosti, upomínkové předměty. 

Další oblastí, na kterou jsme se s uživateli STD zaměřili, byla tvorba z textilu. Klienti šili různé 

druhy tašek, které pak dekorovali, kapsičky, kapsáře, dekorační ptáky a srdce. Novinku, 

kterou jsme se s uživateli STD začali zabývat je tzv. dekor sítotiskem a zatkáváním.  

Na objednávku pro firmu Indet Safety Systems a.s. naši klienti ušili kapsy s průhledem, 

podšívali zástěry, pro jednotlivce tašky a různé kapsáře na míru a také kuchyňské chňapky.  

V oblasti pletení z pedigu a papíru klienti pletli koše, košíky, zvonečky, podložky pod hrníčky, 

oplétali láhve i demižony.  

Na zakázku jsme s uživateli STD pletli papírové koše do koupelny, předsíně a skříní. Z pedigu 

zase vyráběli podnosy do sady s oplétanou láhví.  

Uživatelé STD společně se zaměstnanci nabízeli své výrobky např. na Velikonočním prodeji 

v Domu kultury ve Vsetíně, v Hostětíně na Jablečných slavnostech, předvánočním prodeji 

na výstavišti Černá louka v Ostravě, Ovčáckém dni v Prlově, Valašském kumštování 

a Mikulášském jarmarku ve Valašských Kloboukách, na pouti v Zašové, Valašském záření 

ve Vsetíně. Jako každý rok, tak i letos jsme výrobky uživatelů nabízeli před velikonocemi 

a před vánočními svátky v budově Krajského úřadu ve Zlíně. 
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Nadále pokračujeme v dodávání zboží do Infocentra na Pulčinách, navázali jsme nové 

kontakty a spolupráci s prodejní galerií Marika a Infocentrem ve Valašských Kloboukách. 

 
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 spojený s prodejní výstavou výrobků 

uživatelů a s nabídkou výroby adventních věnců. Katka Mrlinová s Honzou Ondruškem svým 

hudebním vystoupením vytvořili pro všechny zúčastněné velmi příjemnou atmosféru. 

Zájemci využili možnosti prohlédnout si prostory dílny i nahlédnout do tajemství jednotlivých 

výrobních technik.   

 
 
 
ŠKOLENÍ               
 

 V roce 2014 proběhlo 15 individuálních supervizí pod vedením odborného 
supervizora.  

 Zaměstnanci absolvovali v roce 2014 celkem 222 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 2014 finančně a materiálně 
podpořili: 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Zlínský kraj 

 Město Vsetín 

 Indet Safety Systems a.s. 

 Austin Detonator s.r.o. 

 Jednota s.d. ve Vsetíně 

 Kateřina Mrlinová a Honza Ondrušek
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Realizace vzdělávacích aktivit 

 

 

 

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

V roce 2014 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditováno 17 nových vzdělávacích 
programů.  
 

Přehled 48 vzdělávacích programů k jejichž uskutečňování v roce 2014 měla organizace VKCI 
Vsetín o.p.s. udělenu akreditaci MPSV ČR: 
 

Poř. č. Název vzdělávacího programu 
Počet  
akreditovaných 
hodin 

Číslo akreditace 

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

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

3.  
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým 

jsou poskytovány sociální služby 
14 2010/1069-PC/SP/VP/PP 

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

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

6.  
Základy problematiky osob s tělesným 

postižením 
16 2010/1302-PC/SP/VP/PP 

7.  
Základy problematiky a komunikace s 

osobami se zrakovým postižením 
18 2010/1301-PC/SP/VP/PP 

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

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

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 
v rámci akreditovaného vzdělávání 
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Poř. č. Název vzdělávacího programu 
Počet  
akreditovaných 
hodin 

Číslo akreditace 

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

11.  
Standardy kvality (2, 5 a 14) v sociálních 

službách 
53 2011/0159-PC/SP/VP 

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

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

14.  
Základy problematiky a principy komunikace 

s osobami s mentálním postižením 
8 2011/0223-PC/SP 

15.  
Základy problematiky a principy komunikace 

s osobami se sluchovým postižením 
8 2011/0222-PC/SP/VP/PP 

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

17.  
Základy dramaterapie pro pracovníky 

sociálních služeb 
20 2011/PC/SP/VP/PP 

18.  
Komunikační dovednosti pro sociální 

facilitátory 
200 2011/0805-SP 

19.  
Pracovní rehabilitace – praktické techniky 

pro pracovníky sociálních služeb 
24 2011/1169-PC/PP 

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

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

22.  
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách – přímá péče 
180 2011/1172-PK 

23.  
Role klíčového pracovníka v sociálních 

službách 
8 2012/0357-PC/SP/VP 
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Poř. č. Název vzdělávacího programu 
Počet  
akreditovaných 
hodin 

Číslo akreditace 

24.  
Úvod do individuálního plánování průběhu 

poskytování sociální služby 
8 2012/0359-PC/SP/VP 

25.  

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním 

plánování průběhu poskytování sociální 

služby 

24 2012/0358-PC/SP/VP 

26.  
Práce s bolestí klienta – úvod do 

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

27.  
Úvod do problematiky specifických potřeb 

osob v seniorském věku 
8 2012/0985-PC/SP/VP/PP 

28.  
Úvod do problematiky komunikačních 

dovedností v přímé práci s klientem 
8 2012/0984-PC/SP/VP/PP 

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

30.  Jak motivovat klienta v sociální práci 6 2012/1414-PC/SP/VP 

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

32.  
Sociální kompetence pro pracovníky 

v sociálních službách 
16 2013/0451-PC 

33.  
Úvod do problematiky závislostí a možností 

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

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

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

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

37.  Řízení lidských zdrojů v sociálních službách 16 2013/1105-VP 
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Poř. č. Název vzdělávacího programu 
Počet  
akreditovaných 
hodin 

Číslo akreditace 

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

39.  
Time a process management v sociálních 

službách 
16 2013/103-SP/VP 

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

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

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

43.  
Techniky zjišťování potřeb u 

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

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

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

46.  
Jak pracovat v sociálních službách s uživateli 

– potencionálními uživateli drog 
16 2013/1101-PC/SP/VP/PP 

47. - 
Dluhová problematiky v práci s uživateli 

sociálních služeb 
12 2013/1120-PC/SP/VP/PP 

Kurzy akreditované v roce 2014 

48.  
Přístup ke geriatrickým klientům v 

terminálním stádiu v sociálních službách 
8 2014/0070-PC/SP/VP/PP 
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V roce 2014 se uskutečnilo 14 akreditovaných krátkodobých vzdělávacích programů (mimo 

programy realizované v rámci projektu KOVSOS), ve kterých bylo proškoleno celkem 101 

osob. Dále byl zahájen jeden střednědobý Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 

službách – přímá péče, kterého se účastnilo 14 osob a byl zahájen jeden střednědobý 

vzdělávací program Alternativní a augmentativní komunikace, který navštěvovalo 16 osob. 

Oba střednědobé vzdělávací programy byly zakončeny v roce 2015. 

 
 

č. Termín a místo realizace kurzu Název kurzu 
Počet 

absolventů 

Střednědobé vzdělávací programy 

1.  
18. 9. 2014 - 12. 1. 2015 
ACHO Olomouc 

Alternativní a augmentativní komunikace 
(AAK) 

16 

2.  
27. 11. 2014 - 27. 3. 2015 
Vsetín 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách – přímá péče 

14 

Krátkodobé vzdělávací programy 

3.  
31. 1. 2014    
Arpida, České Budějovice 

Role klíčového pracovníka v sociálních 
službách 

12 

4.  
18. - 19. 2. 2014    
Elim Hranice      

Jednání s klientem 21 

5.  
20. - 21. 8. 2014  
Domov Jistoty Bohumín 

Individuální plánování v sociálních službách 12 

6.  
1. 10. 2014  
DOZP Medlovice 

Základy problematiky a principy 
komunikace s osobami s mentálním 
postižením 

12 
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č. Termín a místo realizace kurzu Název kurzu 
Počet 

absolventů 

Další krátkodobé vzdělávací programy realizované v rámci projektu: Zavedení systematické 
podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, 
Velkokarlovicku a Hornolidečsku  reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/97.00014. 
Akreditované vzdělávání pro členy pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb 
a péče v ORP Vsetín 

 

 

7.  
16. - 17. 9. 2014  
MěÚ Vsetín, OZP 

Stress management v sociálních službách  5 

8.  
17. - 18. 9. 2014  
MěÚ Vsetín, Etnické menšiny 

Právo v sociálních službách 5 

9.  
23. 9. a 14. 10. 2014 
MěÚ Vsetín, SENIOŘI 

Právo v sociálních službách 5 

10.  
24. a 29. 9. 2014  
MěÚ / ŠM Vsetín, Ohrožené 
skupiny 

Právo v sociálních službách 5 

11.  
25. a 30. 9. 2014 
MěÚ / ŠM Vsetín, Rodina 

Právo v sociálních službách 6 

12.  
6. - 7. 10. 2014  
MěÚ Vsetín, OZP 

Právo v sociálních službách 6 

13.  
23. - 24. 10. 2014 
MěÚ Vsetín, Etnické menšiny 

Individuální plánování v sociálních službách 6 

14.  
4. -5. 11. 2014  
MěÚ Vsetín, Senioři 

Stress management v sociálních službách  5 

15.  
16. - 17. 12. 2014  
MěÚ Vsetín, Ohrožené skupiny 

Individuální plánování v sociálních službách 5 

16.  
18. -19. 12. 2014 
MěÚ Vsetín, Etnické menšiny 

Stress management v sociálních službách  6 

 
Společnost VKCI Vsetín o.p.s. děkuje za spolupráci těmto organizacím: 
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
 
Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně pedagogických 
studií – spolupráce při realizaci projektů 
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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: 30. 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 4  

V roce 2014 bylo realizováno 32 krátkodobých vzdělávacích programů, které úspěšně 

zakončilo 504 osob z cílové skupiny projektu a jeden Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách – přímá péče se 16 absolventy. 
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Vzdělávací programy realizované v roce 2014 

v rámci projektu KOVSOS 

 

Název kurzu 
Počet 

opakování 

Počet 
úspěšných 
absolventů 

STŘEDNĚDOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – přímá péče 1 16 

KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Individuální plánování v sociálních službách 2 32 

Jak motivovat klienta v sociálních službách 2 36 

Jednání s klientem 1 18 

Práce s bolestí klienta - úvod do problematiky 2 34 

Pracovní rehabilitace 1 15 

Pracovní rehabilitace - praktické techniky pro pracovníky  sociálních 
služeb 

2 30 

Právo v sociálních službách 2 33 

Prevence syndromu vyhoření 2 27 

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou  poskytovány 
sociální služby 

2 29 

Psychologie stáří - úvod do problematiky 1 23 

Role klíčového pracovníka v sociálních službách 1 15 

Sexualita osob s mentálním postižením 1 17 

Úvod do individuálního plánování průběhu poskytování soc. služby 1 14 

Úvod do problematiky komunikačních dovedností v přímé práci s 
klientem 

1 18 

Úvod do problematiky specifických potřeb osob v seniorském věku 1 11 

Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování průběhu 
poskytování sociální služby 

2 15 

Základy arteterapie a artefiletiky 1 16 

Základy dramaterapie pro pracovníky sociálních služeb 1 16 



Výroční zpráva 2014 

22 

Název kurzu 
Počet 

opakování 

Počet 
úspěšných 
absolventů 

Základy muzikoterapie 1 12 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami se 
sluchovým postižením 

1 17 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami s mentálním 
postižením 

1 17 

Základy problematiky a principy komunikace s osobami se zrakovým 
postižením 

1 16 

Základy problematiky osob s tělesným postižením 1 11 

Základy zvládání agrese 1 17 

Celkem 7 504 
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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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Vybraní účastníci se zúčastnili dvou rekvalifikačních kurzů, které se skládaly ze dvou 

samostatných akreditovaných částí: „Obsluha motorové pily a křovinořezu“ a „Údržba 

veřejné zeleně“. 

V rámci realizace projektu úspěšně absolvovalo tyto kurzy celkem 56 osob z cílové skupiny. 

Z řad úspěšných absolventů kurzů bylo vybráno 6 osob, které byly umístěny na volný trh 

práce. Během realizace projektu VSSZ byla poskytnuta pracovní pozice „Pomocný dělník na 

údržbě veřejných prostranství a veřejné zeleně“ v TS města Vsetín p.o. šesti mužům.  

 
 
 

 

Ostatní služby 

 

 

 

Realizace kulturních programů probíhala v budově VKCI na ul. Jiráskova 419 od r. 2007. I 
v roce 2014 se pravidelně střídaly koncerty (proběhlo 16 koncertů, přičemž jsou započítány i 
2 venkovní akce probíhající vždy na začátku a na konci prázdnin) s besedami v počtu 7.  
 

Přestože jsme se snažili maximálně využívat dotační 
a grantové tituly nadací, města Vsetín i Zlínského 
kraje i přes podporu soukromých donátorů a velkou 
vstřícnost umělců a přednášejících, kteří vystupovali 
pouze za cestovní náhrady, nebylo již možné dále 
tyto kulturní programy dofinancovávat z vlastních 
zdrojů a k 30. 6. 2014 jsme kulturní programy 
ukončili. Vstupné na všechny akce bylo dobrovolné. 
Kulturní středy byly navštěvovány v průměrném 
počtu 39 osob. 
 

Kulturní programy 
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V roce 2014 pokračovala naše organizace v provozování a občasném vybavování odborné 

knihovny, která do konce roku 2014 čítala cca 1396 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 2014 bylo ze specializované knihovny celkem vypůjčeno 346 knih a k 31. 12. 2014 bylo 

zaevidováno celkem 194 čtenářů, z toho 41 aktivních. V tomto roce bylo nově zaevidováno 

17 nových čtenářů. 

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

 
 

Provozování specializované knihovny 
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Společnost GAZELI servis s.r.o. 
 

byla založena v listopadu roku 2014 jako tzv. sociální podnik. Naším cílem bylo vytvořit 

v regionu pracovní místa vhodná pro znevýhodněné osoby. Ve společnosti GAZELI servis 

s.r.o. jsou zohledňovány specifické potřeby pracovníků, zároveň je kladen důraz na podporu 

jejich samostatnosti a rozvoj pracovních návyků a kvalifikace. 

Záměrem při zakládání společnosti bylo poskytnout pracovní uplatnění znevýhodněným 

osobám, které již získaly v sociálně terapeutické dílně U Šikovných oveček základní pracovní 

návyky a dovednosti a mají zájem o další profesní rozvoj v podobě získání placeného 

zaměstnání. Společnost GAZELI servis s.r.o. poskytuje zaměstnání znevýhodněným osobám 

ze Vsetína a okolí, předchozí působení dílně U Šikovných oveček není podmínkou. 

Služeb GAZELI servis s.r.o. využívala společnost GALVAMET spol. s r. o. Naši zaměstnanci se 

zde uplatňovali především při těchto činnostech: 

o údržba travnatých ploch 

o úprava křovin 

o natírání plotů a dalších ploch v areálu 

o drobné opravy 

o úklidové práce ve venkovních prostorách 

 

Společnost GAZELI servis s.r.o. nabízí: 

ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM 

o Možnost pracovního uplatnění a osobního rozvoje v chráněném pracovním prostředí, 
které zohledňuje specifické potřeby osob. 
 

o Prostor pro získání pracovních návyků, zkušeností a zlepšení svého postavení na trhu 
práce a své pozice v konkurenčním prostředí. 

PODNIKŮM A VEŘEJNOSTI 

o Možnost využít práci našich zaměstnanců při údržbě budov, zahrad a dalších prostranství, při 
úklidu a drobných opravách 
 

o Náhradní plnění 
 

o Zprostředkování nákupu výrobků klientů STD 
 

o Možnost podpořit využitím našich služeb samostatnost znevýhodněných osob 
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. 

Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se 
zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. 

Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. 

Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. 
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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 

 

Úřad práce Vsetín – spolupráce v oblasti poradenství zaměstnanosti či nezaměstnanosti 

 

Sociální služby Vsetín – spolupráce při volnočasových aktivitách, klienti této organizace 

v rámci terapií vyrábí polotovary, ze kterých se potom v STD při rukodělných aktivitách 

zhotovují konečné výrobky 

 

ZŠ Integra Vsetín 
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Hospodaření společnosti   
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PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) V  ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ  ZA 

ROK 2014 

 

           hlavní činnost  hosp.činnost        celkem 

Tržby z prodeje služeb 478 844 Kč      2 670 Kč     481 514 Kč 

Tržby za prodané vl.výrobky 71 378 Kč          71 378 Kč 

Tržby z prodeje zboží 27 275 Kč         27 275 Kč 

Aktivace materiálu       43 300 Kč       43 300 Kč 

Úroky       210 Kč              210 Kč 

Kurzové zisky 1 729 Kč           1 729 Kč 

Přijaté příspěvky (dary) 241 704 Kč       241 704 Kč 

Provozní dotace 3 842 812 Kč                 3 842 812 Kč 

Celkem 4 663 952 Kč    45 970 Kč         4 709 922 Kč 

  

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV  FONDŮ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  

Organizace žádné fondy netvořila. 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ  ( V KČ )  

Stav k 1.1.2014 k 31.12.2014 rozdíl 

Pokladna 82 064,00 Kč 65 806,00 Kč 16 258,00 Kč 

Bankovní účty 516 865,00 Kč 867 229,00 Kč -350 364,00 Kč 

Odběratelé 77 200,00 Kč 6 597,00 Kč 70 603,00 Kč 



Výroční zpráva 2014 

38 

Poskytnuté zálohy 344 826,00 Kč 242 022,00 Kč 102 804,00 Kč 

Přijaté zálohy 3 160,00 Kč 0,00 Kč 3 160,00 Kč 

Ostatní závazky 500 000,00 Kč 450 000,00 Kč 50 000,00 Kč 

Záv.k zaměstnancům 160 057,00 Kč 118 309,00 Kč 41 748,00 Kč 

Závazky ze soc.zab. 82 504,00 Kč 65 636,00 Kč 16 868,00 Kč 

Závazky k FÚ 6 902,00 Kč 11 195,00 Kč -4 293,00 Kč 

Dodavatelé 272 371,00 Kč 54 727,00 Kč 217 644,00 Kč 

Příjmy příštích období 0 Kč        95 000,00 Kč  -95 000,00 Kč 

Náklady příšt.obd. 13 740,00 Kč 8 908,00 Kč 4 832,00 Kč 

Nároky na dotace 527 425,00 Kč 6 465,00 Kč 520 960,00 Kč 

Výnosy příštích období 0,00 Kč 10 140,00 Kč -10 140,00 Kč 

Podíl v ovl.a říz.osob. 

Dohad.účty pasiv 

0 Kč 

    370 546,00 Kč 

1 Kč 

387 983,00 Kč 

- 1 Kč 

-17 437,00 Kč 

 

 Základní vybavení všech 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. 
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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, zejména prodej výrobků při kulturních akcích  

 

       běžná činnost  hosp.činnost. 

Materiál 253 754 Kč    26 900 Kč 

Spotřeba energie 347 531 Kč    16 400 Kč 

Prodané zboží 27 275 Kč 

Opravy a udržování 18 274 Kč 

Cestovné  5 925 Kč 

Náklady na reprezentaci 1 687 Kč 

Ostatní služby 1 065 408 Kč     

Mzdové náklady  2 175 528 Kč       

Sociální a zdravotní pojištění 671 522 Kč 

Ostatní daně a poplatky 10 064 Kč 

Ostatní pokuty a penále 11 457 Kč 

Úroky 3 183 Kč 

Kurzové ztráty 1 628 Kč 

Jiné ostatní náklady 45 927 Kč 

Náklady celkem 4 639 163 Kč   43 300 Kč 

 



Výroční zpráva 2014 

40 

 

PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK 2014 

       Muži  ženy 

 

Fyzický stav k 31.12.2014    0  9 

Průměrný evid.stav     1,66  8,99 

Průměrný evid.stav přepoč.na plně zam.  1,54  7,89    

 

   

 

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 

c) 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 

d) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, požadované podle 

zvláštních právních předpisů – společnost nemá organizační složku v zahraničí 
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Audit 
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Kontaktní údaje: 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

 

Občanská poradna Vsetín 
Jiráskova 419, 755 01  Vsetín 

telefon: 774 262 243 

Vzdělávací centrum a specializovaná knihovna 
Jiráskova 419, 755 01  Vsetín 

telefon: 774 415 107 
http://www.vkci.cz 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

telefon: 774 415 106 

STD „U Šikovných oveček“ 

školicí místnost VKCI 

 VKCI 


