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O NÁS 

B.E.Z.va Nejdek o.p.s. je společností transformovanou v roce 2013 z 
občanského sdružení B.E.Z., které bylo založeno a registrováno v roce 2009 podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jsme neziskové sdružení dobrovolníků, 
kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Název sdružení je 
odvozen z naší touhy nabídnout dětem i mládeži z Nejdku a okolí, bez rozdílu barvy 
pleti, sociálního původu, handicapu, bezpečí - elán- zázemí při smysluplném 
využívání volného času. Činnost sdružení je financována z darů, grantů a  dotací. 

Pořádáme:  

 celoroční volnočasové kluby s nízkoprahovými prvky 
 víkendové pobyty 
 letní tábor 
 kulturně-vzdělávací akce 
 jednorázové akce 

Programy jednotlivých aktivit se snažíme připravit dostupné pro každého. 
Cílem činnosti je pokračovat v aktivizaci dětí na Nejdecku s důrazem na život 
v duchu křesťanských morálních hodnot, pomoc, spolupráci, přátelské vztahy, 
zodpovědnost. To vše formou nabídky volnočasových aktivit, kterou zakladatelé 
aktivně provozovali již delší dobu v rámci Křesťanského společenství.  

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě bychom rádi vyjádřili vděčnost a poděkování všem organizacím 
i  jednotlivcům, kteří v roce 2015 různými způsoby podpořili naše aktivity. 

 Církvi Křesťanské společenství v Nejdku 
 Městu Nejdek 
 Římsko-katolické farnosti v Nejdku 
 firmě Swiss Form 
 Všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a síly  
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SPRÁVNÍ RADA ORGANIZACE 2015 

 Mgr. Renata Jirušová 

Eva Schützeová 

Filip Kloubek 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE:   

Adresa:   B.E.Z.va Nejdek o. p. s. 

   Švermova 505 

362 21 Nejdek 

 

IČO:    265 62 464 

Datum registrace: 7. dubna 2009 

Číslo účtu:   193 806 093 / 0600 

 

Statutární zástupce:  Bc. Jaromír Trtík 

E-mail:  jaromir.trtik@bezvanejdek.cz 

Webová prezentace:  www.bezvanejdek.cz 
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 

V roce 2015 byly prostřednictvím organizace standardně realizovány tři 
bloky aktivit. Mediální výchova, programy primární prevence a pobytové aktivity 
pro děti a mládež.  Novou aktivitou se stala příprava ke vstupu do sociálních služeb 
– konkrétně otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. To se sice v tomto 
roce nepodařilo, ale i přes vzniklé potíže jsme se nevzdali a na konci roku v nových 
a nově zařízených prostorách jsme otevřeli volnočasový klub s nízkoprahovými 
prvky Remix. Následuje stručný výčet realizovaných aktivit v rámci jednotlivých 
bloků.  
 

Primární prevence 
Přednášky primární prevence na školách 

témata – O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (T. Řehák) 
 - Život v závislosti (R. Povala) 
 - Světlo paměti (R. Hejret) 

školy: - ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 
 - ZŠ Nejdek, Karlovarská 
 - SOŠ Nejdek 
 - SOŠ Nejdek (odloučené pracoviště Stará Role) 
 - První české gymnázium v Karlových Varech 
 - Gymnázium Ostrov 
 - Střední pedagogická škola a gymnázium Karlovy Vary 

Odpovědný vedoucí: Bc. Jaromír Trtík 

Preventivní programy 

 V prvním pololetí pokračoval komplexní program primární prevence ve 2. 
třídě na ZŠ Nejdek, náměstí, který byl zakončen společnou vycházkou.  

Odpovědná vedoucí: Mgr. Renata Jirušová 

Mediální výchova mladých 
Realizace vzdělávacího pořadu „Světová a národní literární díla“ 

Jedná se o již zavedený modul přednášky, kombinovaný ukázkami – čtenými, 
obrazovými a hranými, s akcentem interakce se žáky. 

Za školní rok se postupně vystřídají všechny ročníky ZŠ nám. Karla IV. Kulturně-
vzdělávací modul má měsíční periodu od září do června. 

9 x pro ZŠ náměstí Karla IV. (všechny ročníky) 
1 x pro ZŠ Karlovarská (3. ročník) 

Účast:      cca 500 dětí 
Odpovědný vedoucí: Bc. Jaromír Trtík 
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Realizace vzdělávacího pořadu „Páteční večery“ 

Páteční večery se zabývají ožehavými tématy naší společnosti. K většímu 
prožitku témat se využívají filmové podoby, které jsou následně v besedách dále 
rozváděny. Např. v tomto roce jsme se mimo jiné zaměřili i na téma holocaustu – 
besedy se zúčastnil i Toman Brod jako jeden z pamětníků.  

Akce je převážně určena mládeži a má (obvykle) měsíční periodu od října do dubna. 

Účast:   15-30 dětí za jednotlivý Páteční večer 
Odpovědný vedoucí: Bc. Jaromír Trtík 

 

Pobytové akce 
Letní B.E.Z.va tábor 2015 
Téma: Jan Hus 
Trvání: 9 dní 
Počet dětí: 45 
Místo konání: tábořiště Račí hrad u Jesenice (okr. Rakovník) 
Podpořeno individuální dotací Města Nejdek a řadou sponzorů 
Odpovědná vedoucí: Mgr. Renata Jirušová 

 
Víkendovka 2015 
 Víkendové setkání pro děti z letního tábora se tradičně konalo v Perninku. 
Program byl zaměřený na význam rodiny v životě člověka. 

Účast:   28 dětí a 8 dospělých 
Odpovědná vedoucí: Mgr. Renata Jirušová 

 

Nová činnost naší organizace 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Nejdku – klub Remix 

Kromě výše uvedeného „tradičního“ ročního programu činností společnosti 

jsme ve spolupráci s městem Nejdek začali připravovat provoz nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež Vzhledem k těžkostem z cizího zavinění jsme nezískali 

možnost finanční podpory pro rok 2016 a sociální službu jsme neotevřeli. Nově 

zařízený prostor jsme prozatím využili pro realizaci volnočasového klubu pro děti. 

Zařízené prostory NZDM jsou na adrese: U Jeslí 565, Nejdek. 

Dne 21. 12. 2015 byl klub Remix slavnostně otevřen. 

Odpovědná vedoucí: Mgr. Renata Jirušová 
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FINANČNÍ ZPRÁVA:  

 

Výkaz zisků a ztrát 

NÁKLADY 
 
Ostatní (náklady na tábor, víkend. akci, Zařizování nového klubu)  161.622,- Kč 
Ostatní potřeby (poskytnuté dary pro lektory v rámci prevence)    36.570,- Kč 
Celkem spotřeba materiálu       198.192,- Kč 
 
VÝNOSY 
 
Příspěvky na pobytové akce (platby dětí na tábor a víkend. akci)  136.308,- Kč 
Dotace Město Nejdek          10.000,- Kč 
Dar Swiss-form Nejdek           5.000,- Kč 
Úroky                     7,- Kč 
Celkem výnosy                   151.315,- Kč 
 
Hospodářský výsledek         - 46.877,- Kč 
 
 

Rozvaha k 31.12.2015 
 
AKTIVA 
 
Peníze v hotovosti        21.295,- Kč 
Bankovní účty         42.398,- Kč 
Aktiva celkem         63.693,- Kč 
 
PASIVA 
 
Nerozdělený zisk z minulých let  63.693,- Kč 
 

 


