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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s /VKCI Vsetín o.p.s./ bylo založeno 
19.října 2004. Jejími zakladateli jsou Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie 
Praha. 
Organizace 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 (kulturní, sportovní, rukodělné) a poskytování služeb organizacím působícím v regionu 
v návaznosti na integraci zdravých a zdravotně postižených. Pracuje také jako akreditované 
vzdělávací zařízení pro poskytovatele sociálních služeb. 
 
VKCI Vsetín o.p.s. navazuje na činnost Základní školy Integra Vsetín, která již druhé 
desetiletí realizuje integraci žáků se zdravotním postižením a prosazuje rovný přístup všech 
do společnosti. Integrace je založena na setkávání zdravých s tělesně postiženými při 
aktivitách ověřených i zcela nových. Zaměřuje se také na vzdělávání a osvětu občanů 
dlouhodobě nezaměstnaných nebo občanů s žádnou či nízkou kvalifikací, tj. na občany 
ohrožené sociální exkluzí a zhoršeným přístupem na trh práce. 
 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI 
 
Název organizace:  Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 
Právní forma:   Obecně prospěšná společnost 
Zakladatel:   Základní škola Integra Vsetín a Salesiánská provincie Praha 
Adresa:   Rybníky 1628, 755 01 Vsetín 
Telefon:   571 410 231; 571 420 330 
E-mail:    vkci@vkci.cz; poradna@pic-vsetin.cz 
Internet:   www.vkci.cz; www.pic-vsetin.cz 
IČO:    26 84 21 49 
Bankovní spojení:  213368618/0300 
 
 
HLAVNÍ AKTIVITY SPOLE ČNOSTI 
 

• občanská poradna (poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pracovně-
právních vztahů, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, právního systému a 
právní ochrany, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, exekuce, atd.) 

• vzdělávací programy (jazykové kurzy, kurzy výuky práce na PC, motivační kurzy, 
školení na zakázku …) 

• kulturní programy (v rámci tzv. „kulturních střed“ pořádání koncertů, besed, 
vernisáží a výstav, participace na kulturních akcích většího rozsahu – Den bariér 
v nás a kolem nás, festivaly Starý dobrý western, Valašský nákyp apod.) 

• volnočasové aktivity (keramická dílna, pletení košíků, výroba adventních věnců, 
výroba velikonočních ozdob atd.) 

• ubytovací služby (kapacita 20 lůžek ve čtyřech pokojích a dvou apartmánech) 
• odborné poradenství – speciální, pracovní a právní 
• vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v rámci akreditovaného vzdělávání 
• spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 
• průzkum poskytovaných sociálních služeb 
• šetření bariér v mobilitě na území města Vsetína 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE 
 
 

 
 
 
 
 
 
SPRÁVNÍ RADA: 
 
Jiří Čunek  
Doc. RNDr. Josef Krátoška 
JUDr. Lubomír Gajdušek 
Mgr. Petr Kopřiva 
Bc. Věra Goldová 
Ing. Radomír Zimek 

DOZORČÍ RADA: 
 
Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. 
Ing. Pavel Pelc 
Ing. Vladimír Kopřiva 
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PROJEKT KOORDINA ČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM – ZAČÍNÁME S AKTIVITAMI PRO 
CÍLOVÉ SKUPINY  (KIC)  

 
 

Základní informace o projektu: 
 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským 
krajem. 
 
Příjemce dotace:  Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 
Program:  SROP, opatření 3.2, druhá výzva ve Zlínském kraji 
Opatření:   Sociální integrace 
 
Partneři projektu: 
• Město Vsetín 
• Sociální organizace zabývající se intervencemi vůči osobám se zdravotním postižením 

 
Realizace projektu:  únor 2006 – leden 2008 
 
Organizace KIC 
Manažer centra:   Ing. Lumír Vávra 
Manažer aktivit:   Mgr. Dušan Trličík 
Asistent manažera aktivit:  Martin Mrlina 
Pracovník občanské poradny: Bc. Soňa Zelíková 
Asistent provozu centra:  Milan Jakubkovič 
 
Následující aktivity, jejich činnost, realizace a rozvoj vyplývají z vlastního dotazníkového 
šetření KIC. V rámci celého regionu, zejména ve velkých městech – Vsetín, Valašské 
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm bylo provedeno dotazníkové šetření, které určilo 
zaměření aktivit centra. Realizace všech aktivit byla podpořena  výše uvedeným projektem. 
 
Aktivity projektu 
 
Občanská poradna 
Poskytování sociálního pora-
denství v rámci koordinačního a 
informačního centra formou 
občanské poradny bylo pilotním 
ověřením této služby a také 
poptávky po této službě. V prvním 
roce činnosti (tedy od počátku roku 
2007) bylo zaznamenáno dosud 
téměř 248 kontaktů s klienty, což 
svědčí o velkém zájmu ze strany 
uživatelů. Zájem předpokládá další 
pokračování této aktivity. 
Z celkového počtu návštěvníků 
občanské poradny bylo úspěšně 
podpořeno 95 klientů.  
 
V rámci občanské poradny, která 
je nezávislým místem bezplatné, 
diskrétní a nestranné pomoci, je 
poskytováno poradenství v oblastech bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, pracovně-
právních vztahů, sociální oblasti, majetkoprávních vztahů, právní ochrany aj. 
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Navázána je spolupráce s právníky, auditory, Městským úřadem, starosty okolních obcí        
a s institucemi státní správy a samosprávy. Naším záměrem je také stát se členy Asociace 
občanských poraden. Plocha místností občanské poradny, kde se poskytuje základní           
a odborné poradenství činí 12 m2. 
 
Vzdělávací programy 
Mezi prvním aktivitami, kterými KIC odstartovalo svou činnost v roce 2006, byly vzdělávací 
kurzy. Z vlastního dotazníkového šetření KIC, které probíhalo a následně bylo vyhodnoceno 
na konci roku 2007, vyplynulo, že zájem o vzdělávací aktivity je stále větší, proto nabízíme 
možnost vzdělávání v  kurzech jazykových (kurzy angličtiny a němčiny,) a v neméně 
populárních kurzech počítačové dovednosti (od základů – seznámení s počítačem - až po 
práci v grafických editorech, práci na internetu, v textovém editoru Word, v tabulkovém 
editoru Excel a jiných programech - např. Corel Draw, Photoshop). 
.  
Mimo tyto kurzy bylo během roku 2007 v KIC zrealizováno 25 vícedenních motivačních kurzů 
pro cílové skupiny (zejména pro mladistvé ohrožené delikvencí) – Motivační kurzy rozvoje 
osobnosti a  12 školení na zakázku zajištěných KIC. 
 
 
 

Kulturní programy 
Jednou z hlavních myšlenek 
projektu je realizace kulturních 
programů a ostatních 
volnočasových aktivit v prostředí 
tzv. KIC-klubu. Hlavním záměrem 
je vytvářet dlouhodobý kulturně-
vzdělávací program, který by 
spočíval v pořádání pravidelných 
kulturních akcí napomáhajících 
integraci ohrožených skupin osob 
do většinové společnosti. V rámci 
KIC-klubu můžeme rozlišit tyto 
akce:  Klubové ve čery –  besedy 
s cestovateli, literáty, herci, 
hudebníky. Žánrové ve čery  – 
koncerty jednotlivců, místních       

i přespolních kapel, které působí na amatérské úrovni. Přednášky a výstavy – představení 
„umělců – amatérů“, kteří působí v rámci regionu na neprofesionální úrovni (vernisáže          
a výstavy obrazů, fotografií apod.). Výše popsané aktivity probíhají v prostředí KIC-klubu 
zejména v rámci tzv. „kulturních střed“.  
 
Činnost KICklubu byla zahájena v březnu roku 2007 a dá se říci, že klienti už ji chápou jako 
nedílnou součást centra. Zájem o kulturní středy má vzestupnou tendenci a veškeré 
programy jsou pravidelně a hojně navštěvovány. Během deseti měsíců loňského roku bylo 
v rámci KICklubu uskutečněno téměř 30 koncertů místních a regionálních kapel, dvě 
vernisáže a následné výstavy fotografií a dalších 10 kulturně-vzdělávacích aktivit. Veškeré 
aktivity jsou navštěvovány stále vyšším počtem klientů, průměrně 25 klientů na akci. 
 
Nemalý důraz v činnosti KIC je kladen právě na tyto kulturní aktivity, neboť při nich dochází 
nejpřirozenější formou k integraci cílových skupin.  
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Veškeré aktivity KIC jsou spojeny s myšlenkou integrace osob ohrožených sociální exekucí 
do společnosti. Hlavní snahou Koordinačního a informačního centra je tedy začlenění osob 
vyloučených ze společnosti zpět do většinové společnosti.  
 

V roce 2007 navštívilo KIC a jeho aktivity celkem 1  119 klient ů 
 
• 493 klientů bylo z cílové skupiny zdravotně postižených 
• 261 klientů nezaměstnaných 
• 21 klientů s nízkou kvalifikací 
• 322 mladistvých ohrožených delikvencí 
• 70 klientů z národnostní menšiny 

 
Tito klienti pochází z velké v ětšiny ze Vsetína a okolí 

 
• 771 klientů pochází ze Vsetína 
• 26 z Valašského Meziříčí 
• 5 z Rožnova p. Radhoštěm 
• 317 z ostatních lokalit (okolní obce VM, Rožnova a Vsetína) 
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PROJEKT PORADENSKO INFORMA ČNÍ CENTRUM POMOCI OSOBÁM SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (PIC) 

 
Základní informace o projektu:  
 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem 
Vsetín 
 
Příjemce dotace:  Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
Program:  Iniciativa společenství Interreg IIIA ČR – SR 
Opatření:   Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj 
 
Partneři projektu: 
• Univerzita Palackého Olomouc, Katedra speciální pedagogiky 
• Región Biele Karpaty, sdružení právnických osob, Trenčín 
• Chráněné dílny Reehap, spol. s r. o., Brno 
• Irisa, výrobní družstvo, Vsetín 
• Město Vsetín 

 
Realizace projektu:  říjen 2005 – únor 2007 
 
Organizace PIC:  
Vedoucí centra  Mgr. Martina Bierská 
Samostatný referent  Ing. Marie Podpinková 
Samostatný referent  Monika Obdržálková 
 
 
Cílem projektu bylo přispět k integraci osob se zdravotním postižením a osob ohrožených 
sociální exkluzí do společnosti. Tento cíl byl naplňován poradenstvím těmto osobám a také 
pořádáním vzdělávacích seminářů a individuálního odborného a právního poradenství 
v oblastech týkajících se práce s osobami se zdravotním postižením, které bylo určeno 
pracovníkům organizací poskytujících sociální služby.  
 
 
Aktivity projektu 
 
Realizace projektu v roce 2007  
Od začátku roku 2007 až do ukončení projektu pokračovala na pracovišti poradenská 
činnost. Občané si do našeho centra našli cestu a již s důvěrou přicházeli hledat pomoc       
u našich pracovníků a také odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, katedry speciální pedagogiky. Poradenství bylo poskytováno většinou na našem 
pracovišti, v několika případech bylo poradenství z důvodu nepříznivého zdravotního stavu 
klienta poskytnuto přímo v místě jeho bydliště. 
 
Poradenství pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb probíhalo buď formou 
krátkodobých jednodenních až dvoudenních seminářů, kterých se účastnila vždy skupina 
zástupců organizací poskytujících sociální služby nebo formou individuální domluvené 
konzultace s námi kontaktovaným odborníkem. Většina seminářů i odborných poradenství 
probíhala v prostorách PIC. 
 
Knihovna, která byla v rámci projektu PIC zřízena již čítala 400 titulů odborné literatury 
z oblasti práva, sociálních služeb, managementu, marketingu, speciální pedagogiky, 
volnočasových aktivit, psychologie, psychiatrie, poradenství apod. 
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Její služby si zvykli využívat hlavně poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, kteří zde 
hledají inspiraci ke své výchovné, výtvarné a poradenské činnosti, dále ji využívají pro 
samostudium i jako zdroj literatury potřebné ke vzdělávání na vysokých školách. 
 
V rámci projektu proběhlo šetření přístupnosti veřejnoprávních budov ve městě Vsetíně 
z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Šetření bylo provedeno 
pracovnicemi  PIC. Výsledky šetření byly zpracovány v roce 2007 a jsou uvedeny                   
v Závěrečné zprávě z auditu bezbariérovosti, která je jedním z výstupů projektu. 
 
Pro naplnění cíle projektu v oblasti porozumění potřebám osob ohrožených sociální exkluzí   
a tedy i osob se zdravotním postižením, byly odborníky vytvořeny manuály, které slouží 
k popsání a přiblížení daného postižení osobám, které přicházejí s těmito osobami do styku 
úředně a dále koncepce služeb pro osoby s různými druhy postižení. Tyto manuály               
a koncepce služeb pro osoby s různými druhy zdravotního postižení byly v roce 2007 
předány úředníkům z městských a obecních úřadů na Vsetínsku. V manuálech je vždy 
uvedena adresa autora, na kterého se mohou úředníci, případně poskytovatelé sociálních 
služeb se svými  konkrétními problémy obrátit.  Manuály byly předány také našim 
slovenským parterům a byly poskytnuty i Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně, kde jsou 
k dispozici zájemcům o tuto problematiku ze široké veřejnosti. Manuály, koncepce a sborníky 
z naší konference jsou k dispozici také v odborné knihovně PIC. 
 
Všechny výstupy projektu byly v únoru 2007 při jeho slavnostním ukončení prezentovány     
a předány příjemci dotace, tj. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. 
 
Přehled činností v roce 2007 
 
Poskytnutá poradenství 
 
Od 5. 1. 2007  do 28. 2. 2007 jsme poskytli v PICu poradenství 18 osobám. Z toho u dvou 
osob proběhlo poradenství telefonicky. Zbylým 16 osobám bylo poskytnuto poradenství 
přímo v PICu: 
 
Právní poradenství bylo poskytnuto 3 osobám v rozsahu 11 intervencí a to právním 
poradcem a zaměstnankyněmi PIC. 
Odborné poradenství bylo poskytnuto 13 osobám v rozsahu 23 intervencí a to pracovníky 
pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Jedné osobě bylo poskytnuto poradenství v rozsahu 2 intervencí pracovnicemi PIC. 
Poradenství se týkalo vyslechnutí případu a poskytnutí kontaktů na požadované sociální 
služby. 
 
Jednou intervencí se rozumí osobní kontakt s klientem v rozsahu minimálně 0,5 hodiny. 
 
Realizované semináře  
V roce 2007 proběhly v rámci projektu semináře s těmito názvy: Osoby s mentálním 
postižením a osoby s poruchami komunikace, Muzikoterapie, Osoby se specifickými 
poruchami učení. Odborní lektoři proškolili v těchto seminářích 20 osob. 
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CESTA ZA KVALITOU ŽIVOTA (CZKŽ) 
 
Základní informace o projektu: 
 
Projekt byl zaměřen na rozvojové aktivity směřované na vzájemnou výměnu zkušeností 
v oblasti práce s osobami ohroženými sociální exkluzí a jejich podpory při organizování 
činností, které přispějí ke zkvalitnění jejich života. 
 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu 
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty v rámci programu Iniciativy společenství 
INTERREG IIIA, ČR – SR. 
 
Priorita:  Sociální a kulturní rozvoj a tvorba sítí 
Opatření:   Fond mikroprojektů 
 
Partneři projektu: 
• Asociácia zvazov zdravotne postihnutých, Trenčín, SR 
• Město Vsetín 

 
Realizace projektu:  září 2006 – prosinec 2007 
 
Organizace CZKŽ:  
Manager projektu  Mgr. Martina Bierská 
Samostatný referent  Monika Obdržálková 
Administrativní pracovník Ing. Marie Podpinková 
 
Aktivity projektu 
 
• Posílení přeshraniční spolupráce v oblasti práce s osobami ohroženými sociální 

exkluzí. 
• Vytváření nových kontaktů mezi odborníky působícími v sociální oblasti v česko-

slovenském příhraničí. 
• Zkvalitnění sociálních služeb pro osoby se specifickými potřebami. 
• Snižování nezaměstnanosti rizikových skupin obyvatelstva v rámci přeshraniční 

spolupráce. 
• Zvýšení kvality života pro uživatele sociálních služeb – osob se specifickými 

potřebami. 
 
V lednu 2007 pokračovala realizace projektu CZKŽ. Byl předán nebo zaslán účastníkům 
prvního setkání, které bylo na téma Poradenství s cílem zkvalitn ění poradenských služeb 
v systému státní správy, neziskových organizací i p rofesních poradenských 
organizací , sborník s názvem „Cesta za kvalitou života“, který obsahuje zpracované 
příspěvky lektorů z oblastí sociální práce, komplexních služeb, služeb osobní asistence        
a komunitního plánování. 
 
Dne 23. února 2007  proběhlo setkání s našimi slovenskými partnery v Trenčíně. V rámci 
příhraniční spolupráce jsme navštívily Edukačno-rehabilitačné centrum zdravotne 
postihnutých a zde jsme se setkaly s jeho ředitelkou Evou Struhárovou, dále pak s Jankou 
Masárovou, předsedkyní krajského centra Slovenského zväzu telesne postihnutých              
v Trenčíne a Adrianou Fabiánovou, členkou Združení na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Trenčíne. V centru funguje pracoviště akreditované Ministerstvem práce          
a sociálních věcí a rodiny SR pro poskytování sociálního poradenství a prevence pro 
občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Byly jsme provedeny centrem, setkaly jsme 
se s klienty i zaměstnanci a obeznámily se s provozem centra.  
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V průběhu měsíců března až května byl vytvořen plán druhého setkání na téma: Uplatn ění 
na trhu práce – možnosti alternativ, tvorba tranzit ních program ů, podporované 
zaměstnávání, chrán ěná pracovní místa a pracovišt ě. 
Na druhé setkání bylo pozváno 35 zástupců z cílových skupin. Setkání proběhlo                
1.–3. června 2007 v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm. Celkem se tohoto setkání 
zúčastnilo 30 osob, z toho bylo 6 slovenských partnerů.V rámci celého setkání byly postupně 
realizovány přednášky a pracovní dílny. 
 
Témata přednášek: 
• Specifika pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. 

Přednášející: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. 
• Projekt „Komunitní centrum Integra“ (KCI) – uplatnění osob se zdravotním postižením 

na trhu práce. Přednášející: Ing. Libor Podešva, Ph.D., Ing. Tomáš Pifka. 
• Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. 

Přednášející: Janka Masárová. 
• Sociální družstva a podniky – Obecní družstva. Přednášející: Kateřina Illéšová, DiS. 
• Sociální družstva a podniky – Sociální podnik (Podpora vzniku a rozvoj sociálních 

družstev a podniků). Přednášející: Ing. Vojtěch Beck, Kateřina Illéšová, DiS. 
• Role Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Přednášející: Ing. Filip Holzmüller. 

 
Výstupem ze druhého setkání byl sborník příspěvků pod názvem „Cesta za kvalitou života“.  
Jeden výtisk tohoto sborníku je uložen v naší knihovně. Účastníkům setkání byl předán nebo 
zaslán během měsíce srpna. 
 
V průběhu července až září 2007 byl na závěrečné třetí setkání vytvořen plán na téma: 
Zájmy a volný čas – využití aktivit realizovaných ve volném čase pro jejich 
terapeutický ú činek.  
Bylo pozváno 35 zástupců z cílových skupin (zástupci obce – 5, organizátoři volnočasových 
aktivit v neziskové sféře z obou příhraničních oblastí – 30). Bylo kontaktováno 5 lektorů        
a s některými z nich byla následně sepsána smlouva o lektorském zajištění programu 
v rámci setkání. Setkání proběhlo ve dnech 12. – 14. října 2007 v hotelu LANTERNA          
ve Velkých Karlovicích. 
 
V rámci závěrečného setkání byly postupně realizovány přednášky a pracovní dílny. 
 
Téma přednášky: 

Aktivní využívání volného času, sociální aspekty volnočasových aktivit – přednášející: 
doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D. 

 
K tématu přednášky byly realizovány pracovní dílny s následujícími tématy: Muzikoterapie, 
arteterapie, dramatoterapie, hra a herní činnosti, osoby se zdravotním postižením jako cílové 
skupiny terapie. 
 
Výstupem 3. setkání je sborník příspěvků pod názvem „Cesta za kvalitou života“.  
 
Tento sborník byl předán osobně nebo zaslán poštou v prosinci 2007 společně s psací 
sadou a s poděkováním za spolupráci při realizaci projektu. Sborník je uložen v naší odborné 
knihovně, kde je k dispozici všem zájemcům. 
 
Výsledky setkávání významně přispěly k posílení spolupráce a vytváření nových kontaktů 
mezi odborníky v příhraničí. 
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STUDIE BEZBARIÉROVÝCH TRAS NA ÚZEMÍ M ĚSTA 
(studie č. 9 v rámci projektu Města Vsetín – Dopravní projekt  - Analytická dopravní studie) 
Projekt byl hrazen z evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR. 
 
Zadavatel:   Město Vsetín 
Zhotovitel:   Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 
Termín realizace: 26. 9. 2006 – 31. 1. 2007 
 

Cíl studie: 

Řešení zajištění mobility, informací a svobodného pohybu pro zdravotně postižené, 
především tělesně, zrakově a sluchově, na území města Vsetína.  
 
Průběh realizace: 
 
Jako první bylo provedeno 
rozdělení města na pět 
oblastí které zahrnují střed 
města a přilehlá sídliště. 
V těchto pěti oblastech byly 
vybrány základní trasy, 
které jsou přirozenými 
frekventovanými 
komunikacemi obyvatel 
Vsetína a umožňují pohyb 
po městě s propojením 
oblastí bydlení a centra 
s veřejnými budovami. 
Propojení bylo navrženo za 
využití bezbariérových 
zastávek, při zajištění 
provozu MHD nízkopo-
dlažními autobusy a využití správně vybudovaných parkovacích stání pro vozidla osob        
se zdravotním postižením, což je základním předpokladem samostatného pohybu osob      
se zdravotním postižením po městě. 
 
Dále bylo na vybraných trasách vytipováno 35 objektů veřejných institucí, zdravotnických 
zařízení, služeb kulturních a sportovních aktivit apod. Následně byla navázána spolupráce 
s odborníky z Tyfloservisu Zlín, o.p.s.  a firmy Audionika s.r.o. Valašské Meziříčí, kteří 
provedli šetření vytipovaných tras a objektů z hlediska bariér pro osoby se zrakovým              
a sluchovým postižením.  
 
Architektonické bariéry pro osoby s tělesným postižením byly posuzovány ve spolupráci     
se zástupci Svazu tělesně postižených Vsetín i vlastními zaměstnanci. Zjištěné nedostatky 
byly konzultovány s Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou, která navrhovala řešení k odstranění 
zjištěných nedostatků. 
 
V průběhu zpracovávání studie proběhly tři výrobní výbory, kterých se účastnili zástupci 
organizací spolupracujících na realizaci studie. 
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KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATEL Ů SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V SYSTÉMU PORADENSKO INFORMAČNÍHO CENTRA (KOVPIC) 
  
Základní informace o projektu: 
 
Program:  Rozvoj lidských zdrojů 
Priorita:  Sociální integrace a rovnost příležitostí 
Opatření:   Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 
Podpora:  Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních skupin 
 
Realizace projektu:  únor 2007 – červen 2008 
 
Organizace PIC:  
Manager projektu  Mgr. Martina Bierská 
Odborný pracovník  Ing. Marie Podpinková 
Odborný asistent  Monika Obdržálková 
Účetní projektu  Eva Zaoralová 
 
Aktivity projektu 
 
• Analýza potřebnosti a využitelnosti vzdělávacího systému pro poskytovatele služeb 

na území okresu Vsetín. 
• Tvorba a realizace vzdělávacích programů v dimenzi krátkodobých kurzů v obsahu 

tématických celků: komunikace, učení, porozumění, orientace a poradenství.             
V dimenzi střednědobých kurzů bude realizován kurz zaměřený na aktivní sociální 
učení a prožitky a jeho výstupem bude akreditované osvědčení a projekt frekventantů 
kurzu formou závěrečné práce. 

• Zpracování podpůrných materiálů z jednotlivých tématických celků ve formě 
studijních opor a sborníku. 

• Evidence a katalogizace vytvořených materiálů a sběr podpůrných dat za účelem 
jejich distribuce mezi poskytovatele služeb a zájemce z pomáhajících profesí              
a zajištění možnosti studia materiálů a metodických návodů pro praxi formou 
výpůjček z centrálního místa. 

• Medializace projektu a jeho prezentace mezi odborníky a metodickými orgány 
zaměřenými na sociální a speciálně pedagogickou práci v institucích orientovaných 
na poskytování sociálních služeb formou konference a kolokvií. 

 
Průběh realizace projektu KOVPIC v roce 2007 
 
V úvodní fázi projektu v únoru 2007 došlo nejprve k vybrání realizačního týmu: projektového 
manažera, odborného pracovníka projektu a odborného asistenta. Dále byla navázána 
spolupráce s garantem – supervizorem projektu doc. PhDr. PaedDr. Olgou Krejčířovou, 
Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
Odborný pracovník s projektovým manažerem připravili dotazník s předběžnou přihláškou 
k jednotlivým kurzům a tento byl elektronicky rozeslán poskytovatelům sociálních služeb     
ve Zlínském kraji. Po navrácení předběžných přihlášek došlo k analýze poptávky                
po vzdělávacích kurzech a byla vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit. Proběhla výběrová 
řízení na dodavatele krátkodobých kurzů. Došlo k vytvoření seznamu nabízených kurzů        
a k vytvoření harmonogramu pro první fázi realizace kurzů. 
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Ve spolupráci se zástupci z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl 
vytvořen vzdělávací program Speciální pedagogika pro sociální pracovníky, který v sobě 
zahrnuje kurzy: 
• Kurz speciální pedagogiky - komunikace s osobami s mentálním postižením. 
• Kurz speciální pedagogiky - komunikace s osobami se sluchovým postižením. 
• Kurz speciální pedagogiky - komunikace s osobami se zrakovým postižením. 
• Kurz speciální pedagogiky - problematika osob s tělesným postižením. 
• Kurz Psychosociální krizové situace klientů – komunikace. 
• Kurz speciální pedagogiky - problematika osob se specifickými poruchami učení. 
• Pracovní rehabilitace. 
• Poradenství v systému komplexních služeb. 

  
Všechny kurzy jsou zařazeny v oblasti Orientace a poradenství. Vzdělávacímu programu 
byla dne 17. září 2007 udělena akreditace MPSV ČR  č. 2007/265 – SP. 
 
V důsledku nového zákona o sociálních službách byl u poskytovatelů sociálních služeb 
zjištěn velký zájem o kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Realizační tým 
projektu proto vytvořil obsah a program tohoto kurzu a kontaktoval lektory. Také tento kurz 
byl zaslán na MPSV České republiky k akreditaci. V červenci 2007 jsme obdrželi rozhodnutí 
o akreditaci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách – přímá péče. 
Kvalifikačnímu kurzu byla MPSV ČR udělena akreditace č. 2007/0186 – PK.   
Zájem o tento střednědobý kurz byl tak velký, že se nám podařilo v říjnu 2007 zahájit dva 
kurzy souběžně, v obou kurzech je dosud vzděláváno celkem  50 osob. Kurz se skládá 
z teoretické části, která v sobě zahrnuje celkem 117 hodin, a ze 40 ti hodinové praxe, kterou 
absolvují účastníci v různých organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji, 
nebo ve  své vlastní organizaci, ale na jiné pracovní pozici. Kurz bude ukončen v březnu 
2008. 
 
Od září do prosince 2007 probíhal další střednědobý akreditovaný kurz s názvem 
K optimalizaci pracovní výkonnosti přes porozumění sobě samému. V kurzu bylo proškoleno 
19 osob, z toho 15 osob získalo certifikát. 
 
V období od dubna do prosince 2007 bylo zrealizováno  21 různých kurzů z oblastí 
Komunikace, Učení, Porozumění a Orientace a Poradenství. Některé kurzy probíhaly 
opakovaně, konaly se nejčastěji ve Vsetíně, ale i ve Valašském Meziříčí a Uherském 
Hradišti. Bylo na nich proškoleno celkem 628 osob. Nejvíce účastníků (73) obdrželo certifikát 
za absolvování kurzu Právní minimum pro pomáhající profese, dále pak byl největší zájem       
o kurz Prevence syndromu vyhoření (69 pracovníků v sociálních službách) a kurz Speciálně 
pedagogické poradenství v systému komplexních služeb (56). Velmi oblíbenými se staly 
kurzy Arteterapie, Muzikoterapie a Dramaterapie z oblasti Porozumění. 
 
V rámci projektu KOVPIC docházelo ke sběru odborných textů od lektorů proběhlých 
vzdělávacích kurzů. Tyto texty byly dále zpracovány tak, aby mohly být zařazeny do čtyř 
Zpravodajů rozdělených dle oblastí vzdělávání. 
 
Tento projekt pokračuje v provozování a průběžném vybavování odborné knihovny, která již 
nyní čítá přes 800 titulů z oblasti sociální práce, psychologie, filozofie, pedagogiky, speciální 
pedagogiky, právní, volnočasových aktivit, managementu, marketingu, etiky a dalších oborů. 
 
Všechny kurzy byly realizovány pro cílovou skupinu poskytovatelů, pracovníků                      
a dobrovolníků v sociálních službách zdarma. 
Projekt pokračuje a bude ukončen v červnu 2008. 

 
 



 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2007  
 

(v tisících Kč) 
 
 
 

A.  Dlouhodobý majetek 0 A.   Vlastní zdroje celkem 66 
 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0   I. Jmění celkem 0 
 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0   II. Výsledek hospodaření 66 
 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 B.  Cizí zdroje celkem 3 664  
 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0   I. Rezervy celkem 0 
B.  Krátkodobý majetek 3 730    II. Dlouhodobé závazky celkem 66 
 I. Zásoby celkem 0   III. Krátkodobé závazky celkem 3 598 
 II. Pohledávky celkem 2 214   IV. Jiná pasiva 0 
 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 500      
  IV. Jiná aktiva celkem 16         
  AKTIVA CELKEM 3 730     PASIVA CELKEM   3 730  
              
              

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007  
(v tisících Kč) 

A.  Náklady celkem 7 189  B.  Výnosy  
 I. Spotřebované nákupy celkem 586   I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 233 
 II. Služby celkem 3 661   II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 
 III. Osobní náklady celkem 2 917   III. Aktivace celkem 0 
 IV. Daně a poplatky celkem 0   IV. Ostatní výnosy celkem 0 
 V. Ostatní náklady celkem 25   V. Tržby z prodeje majteku, zúčtování rezerv a OP  0 
 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP 0   VI. Přijaté příspěvky celkem 92 
 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0   VII. Provozní dotace celkem 6 833 
  VIII. Daň z příjmů celkem 0         
  NÁKLADY CELKEM 7 189     VÝNOSY CELKEM 7 158 
       C.  Výsledek hospoda ření p řed zdan ěním -31 
        D.  Výsledek hospoda ření po zdan ění -31 



VKCI Vsetín o.p.s. d ěkuje t ěmto spozor ům: 
• KS – Program, spol. s r.o.  se sídlem Vsetín, Rokytnice 412, 755 01  

Částka: 22.590,- Kč za účelem pořízení 2 kusů bezdrátových naslouchacích souprav 
firmy Sennheiser SET820/RR820-820S. 

• INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.  se sídlem Frýdek-Místek, Místek, J. Opletala 
680, 738 02 
Částka: 11.445,- Kč za účelem pořízení 2 kusů polohovacích vaků – 180 cm a 2 kusů 
polohovacích hadů – 200 x 20 cm. 

• ZŠ Integra Vsetín – půjčování kompenzačních pomůcek pro potřeby kurzů. 
 
 
 
Významné organizace a spole čnosti, kterým VKCI Vsetín o.p.s. d ěkuje za spolupráci: 
 
Město Vsetín  – naše aktivity jsou zahrnuty do Komunitního plánu, finanční podpora             
ze strany města, pomoc při vzdělávacích a společenských kampaních. 
 
Charita Vsetín, Auxilium, Masarykova ve řejná knihovna  - spolupracující organizace 
zabývající se problematikou cílových skupin, jde o výměnu zkušeností, společnou práci 
s klienty. 
 
Úřad práce Vsetín  – spolupráce v oblasti poradenství zaměstnanosti či nezaměstnanosti. 
 
Dům kultury Vsetín  – spolupráce při realizaci především kulturních a volnočasových aktivit. 
 
Zlínský kraj 
 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
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Kontaktní údaje: 
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. 

Koordina ční a informa ční centrum Vsetín 
Jiráskova 419 
755 01 Vsetín 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Poradenské a informa ční centrum  
Pod Žamboškou 920 

755 01 Vsetín 
tel./fax: 571 410 231; 571 420 330 

http://www.kovpic.cz; http://www.pic-vsetin.cz  


