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Služby a programy v roce 2016    Číslo registrace: 111117/2007  Název služby dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Název zařízení, programu Identifikátor 
Krizová pomoc § 60 Centrum krizové intervence Terénní krizový tým 9381472 
Telefonická krizová pomoc § 55 Linka pomoci 1901964 Intervenční centra § 60a Intervenční centrum, Ústecký kraj 9031562 Odborné sociální poradenství § 37  Zdravá rodina, Právní poradna Internetové poradenství 9736016 
Preventivní programy Program Šance pro všechny – Domov bez násilí 

nejsou registrovanou sociální službou, jsou zpoplatněné  
     Rok 2016 v číslech   Zařízení Počet klientů/kontaktů celkem 

ženy muži děti 
Centrum krizové intervence 777 376 323 78 Terénní krizový tým 33  - - - Linka pomoci 3849 kontaktů 2465 1384 -  Odborné sociální poradenství 263 202 61 z toho 13 Intervenční centrum, Ústecký kraj 547 471 76 Z toho 63 
Preventivní programy 184 - - 184        



Ti, kdo v roce 2016 podpořili naše projekty a programy    

                                              

                           Litoměřice Teplice   Děčín    

                                                     



O NÁS    Aktivity Spirály jsou směrované především ve prospěch řešení psychosociálních problémů komunity. Finančně a odborně zajišťujeme od roku 2000 projekty, které jsou zaměřeny na pomoc lidem v krizi, pomoc osobám ohroženým domácím násilím, na prevenci psychopatologických jevů mezi dětmi a mládeží, terapeutickou podporu rodinám s dětmi.  Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence a Intervenčního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají potřeby občanů nejen města, ale i Ústeckého kraje.  Nabízíme aktivity v oblasti vzdělávání odborníků, profesionálů - poskytovatelů jiných služeb, vzděláváme širokou veřejnost cílenými PR akcemi.  Podílíme se na komunitním plánování města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje. Naši pracovníci působí jako lektoři seminářů, poradci, hodnotitelé projektů. Jsme zváni ke „kulatým stolům“ při řešení sociálních otázek regionu.  Činnost Spirály byla do roku 2013 upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dne 1. 1. 2014 dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník Spirála změnila právní formu. Z občanského sdružení byla transformována na zapsaný spolek pod spisovou značkou: L 3093 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  Registrace Spirály jako občanského sdružení: 24. 9. 1998 Registrační číslo: VS/1-1/37441/98-R Spisová značka: L 3093 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.    Od roku 2009 má Spirála pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu:  1/ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 2/ Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 3/ Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.  V roce 2016 byla sociálně právní ochrana dětí v organizaci realizována prostřednictvím projektů: Centrum krizové intervence, Intervenční centrum, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                  



HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE    Zpráva o hospodaření organizace v roce 2016  Výnosy   Krajský úřad Ústeckého kraje - Podpora sociálních služeb (velký kraj) 4 640 969 Krajský úřad Ústeckého kraje - Podpora ÚK soc. služby (malý kraj) 249 075 Krajský úřad Ústeckého kraje - Podpora vybraných služeb - 5. titul 792 067 Krajský úřad Ústeckého kraje - Terénní krizový tým 25 000 Město Ústí nad Labem - soc. služby 945 000 Město Ústí nad Labem - Podpora rodiny 30 000 Město Ústí nad Labem - OMS 7 000 Město Litoměřice 10 500 Město Děčín 40 000 Město Louny 20 000 Město Chomutov 30 000 Město Teplice 90 000 NROS 9 818 Jiné ostatní výnosy 54 321 Tesco 30 000 ČSOB 20 210 Celkem 6 993 960     Náklady   Spotřeba materiálu 380 352 Spotřeba plynu 113 053 Spotřeba vody 25 548 Spotřeba elektřiny 53 719 Nájemné 273 217 Zpracování účetnictví, mezd 156 062 Cestovné 146 640 Ostatní náklady na provoz 45 450 Opravy a udržování 45 312 Náklady na nákup ostatních služeb  586 211 Mzdy zaměstnanců 3 984 535 Náklady na zdravotní a sociální pojištění 1 177 293 Celkem 6 987 391     Hospodářský výsledek   Výnosy celkem 6 993 960 Náklady celkem 6 987 391 Hospodářský výsledek celkem 6 569  Cílem aktivit Spirály v oblasti financování projektů a programů je dosáhnout finanční stability organizace. 



 Jako NNO využíváme grantové a dotační programy domácích i zahraničních donátorů, nadací, organizací státní správy a samosprávy, finanční programy EU zaměřené na integraci a podporu sociálně vyloučených nebo znevýhodněných osob, dále podporující prevenci patologických jevů ve společnosti.  Účetnictví zpracovává NABI – Marcela Císařová, Velká Hradební, Ústí nad Labem                                  



Nepřehlédněte…   Intervenční centrum Ústeckého kaje, které zřizuje Spirála, spolupracovala v roce 2015 – 2016  na projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“, který je součástí programu Dejme (že)nám šanci a podpořen nadací Open Society Fund (OSF).  Pracovníci intervenčního centra se stali spoluautory knihy Mlčení bolí, aktivně se podíleli na motivaci spolupracujících odborníků a klientů z Ústeckého kraje, jejichž rozhovory sloužily k analýze vnímání domácího násilí v ČR. Výstupy celostátního výzkumu byly zveřejněny v knize Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu.  

           Intervenční centrum bylo oceněno Policejním prezidiem ČR za dlouholetou spolupráci s policií při řešení případů domácího násilí. Mgr. Martina Vojtíšková získala od ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR medaili za dlouhodobou a významně přínosnou spolupráci s pořádkovou policií v oblasti zajišťování veřejného pořádku, boje s kriminalitou, mezinárodní spolupráci, prevenci a vzdělávání.                      



 14.9. proběhla ve Spirále již tradiční akce "Skorotické sdílení aneb Bazárek". Děkujeme všem, kteří si přišli pro nové kousky do šatníku svého či svých dětí, rozhodli se s činností Spirály blíže seznámit nebo se zastavili jen tak si s námi popovídat. Také děkujeme všem, kteří se podělili o svůj šatník a již dlouho před akcí i na ni přinesli oblečení, boty i hračky.   

  
 

Dne 12. 11. se Spirála zapojila do dalšího ročníku potravinové sbírky, Spirála měla své "místo" v Lidlu Ústí nad Labem - Všebořice a pro klienty krizových lůžek se posbíralo neskutečných 450 kg potravin a hygienických potřeb. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům z řad ústeckých studentů… 
 

 
 
 



Spirála spolupracuje se školami, sociálními odbory a nabízí pro dětské kolektivy zážitkové sebezkušenostní aktivity. Účastníci programu se učí strategiím, jak reagovat v mezních situacích v životě, rodině, mezi vrstevníky.  Program je zaměřen na téma násilí, komunikace s vrstevníky a dospělými, vztahy, sebeuplatnění,  sebeprosazení… 

 
 
 
 
 
 

              



16 let pomoci lidem v krizi  2000 Centrum krizové intervence v září dnem otevřených dveří slavnostně zahájilo provoz. 2001  Spirála nabízí pilotní program Alternativa pro mladistvé s alternativními tresty, Dítě – škola – společnost – preventivní program pro třídní kolektivy. Zpěvačka Jana Koubková účinkuje v prvním benefičním večeru Spirály v rockovém oratoriu Every Smilingliberty, jehož uvedení je republikovou premiérou.  2002  Otevřeno lůžkové oddělení Centra krizové intervence. Karel Černoch swinguje  pro Spirálu, dary překročily částku 100 000,- Kč.  2003  Začala dvouletá spolupráce s německou organizací VbFF – Lilla Vila, která nabízí pomoc ženám v Chemnitz. Poskytujeme psychosociální pomoc obětem ničivých povodní v roce 2002 na Ústecku. Pro děti z dětských domovů  nabízíme  preventivní program Děti z domova.  „Pro všechny lidi, co druhých trable vidí“ zaznívají z podia skladby Beatles.  2004 Pro pracovníky v sociálních službách regionu koordinujeme otevřené mezioborové supervize. Pro  cílovou skupinu osob s duševním onemocněním nabízíme preventivní péči pro předcházení recidivě onemocnění a spolupráci s rodinou klienta.  Africká skupina SAF SAP  s exotickým tancem a mystickými bubny vystupuje na podiu s půlročním miminkem zavázaným v šátku pod prsy matky.  2005 Ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí o. s. z Prahy otevíráme DONA centrum – poradnu pro oběti domácího násilí. Darem jsme získali obraz od významného ústeckého malíře pana Zdeňka Koška.  Herec Roman Štolpa moderuje náš benefiční večer.  2006 Zavádíme standardy kvality sociálních služeb do programů o. s. Spirála.  Na benefičním koncertu konaném u příležitosti úmrtí Freddieho Merkuryho zazněla píseň Show must go on v podání Queenmanie.  2007 V červnu nás seznamuje se svými službami intervenční centrum v Rakouském Linci.  Spirála otevírá Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Tiskem proběhla zpráva o mamince s novorozenou dcerou, která po porodu nalezla střechu nad hlavou v Centru krizové intervence.  2008 Terénní krizový tým nabízí krátkodobou a střednědobou pomoc obětem neštěstí. Rodiče dětí se školními a výchovnými problémy využívají program „Diskusní rodičovské skupiny“.  2009 Služby o. s. Spirála jsou z velké míry financovány z peněz EU, tzv. individuálními projekty. Poprvé sociální služby vstoupily do režimu tříletého financování.  2010 oslavy 10. výročí poskytování pomoci lidem v krizi. S o. s. Spirála za dobu její desetileté existence spolupracovalo 86 odborníků.   2011 Spirála se účastní soutěže  o grant se sbírky Pomozte dětem.  Získává 972 000 Kč na zřízení detašovaných pracovišť v Lounech a Rumburku.  2012 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím opakovaně v rámci České republiky získává smutné prvenství v počtech vykázání násilné osoby ze společného obydlí.  2013 Terénní krizový tým poskytuje pomoc lidem zasaženým povodněmi. Intervenční centrum pořádá konferenci Domov: Místo bezpečí i násilí. Pracovnice Spirály připravily pro klienty i obyvatele z okolí odpolední akci s názvem Skorotické sdílení -  bezplatný bazárek oblečení a ochutnávku doma napečených dobrot. 2014  Spirála nabídla pro osoby v krizi Internetový prostor na adrese mail@spirala-ul.cz. 2015 Jsme partneři celorepublikových  projektů: Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohroženým domácím násilím (financovaného z prostředků MV) a Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace 



2016 Spirála je zapsaným spolkem. Na psaní odborné knihy Mlčení bolí se podíleli pracovníci Intervenčního centra. Nabízíme kurz psychosociální pomoci při zvládání mimořádných událostí. Intervenční centrum bylo oceněno  Policejním prezidiem ČR za dlouholetou spolupráci s policií při řešení případů domácího násilí. Pracujeme s rodinou ohroženou domácím násilím v programu Šance pro všechny – domov bez násilí.                                                 



SPIRÁLA, Ústecký kraj, z. s.   Statutární orgán: Ing. Martina Jankurová Bc. Zuzana Lešková Mgr. Martina Vojtíšková   IČO: 689 54 221 K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice Tel.: 472 743 835 Fax: 475 201 495 Email: vedouci.cki@spirala-ul.cz, vedouci.ic@spirala-ul.cz Web: www.spirala-ul.cz Číslo bankovního účtu: 3559395369/0800  Centrum krizové intervence  Ústí nad Labem K Chatám 22 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice Tel.: 475 603 390  Detašovaná pracoviště:  Rumburk, Máchova ulice 492/30, budova ČD Louny, Pod Nemocnicí 2503, budova polikliniky   Krizová Linka pomoci: 475 603 390   Intervenční centrum, Ústecký kraj Ústí nad Labem K Chatám 22 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice Email: intervencnicentrum.ul@seznam.cz Tel.: 475 511 811  Kontaktní místa: Rumburk, Máchova ulice 492/30, budova ČD Louny, Pod Nemocnicí 2503, budova polikliniky Chomutov, Písečná 5030, budova Sociálních služeb města Chomutova Most: Budovatelů, budova Bussines centra Děčín: Bezručova 87/2, prostory sdružení POPSI Litoměřice: Zítkova ul. 677/9         


