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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. 

Provozujeme:  

• činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
• víkendové pobyty 
• letní tábor 
• kulturně-vzdělávací akce 
• aktivity na poli primární prevence 
• 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 2019 různými způsoby podpořili naše aktivity: 

• církvi Křesťanské společenství v Nejdku 
• Městu Nejdek 
• firmě NČV 
• firmě Vlnap 
• firmě Q-link.cz 
• Nadačnímu fondu Tesco 
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• a řadě dalších drobných dárců a dobrovolníků 
• všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a síly. 

 

 

SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI V R. 2019 DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI V R. 2019 
Miroslav Kolařík 
Filip Kloubek 
Jana Straková 

Mgr. Renata Jirušová 
Eva Schützeová 
Jana Jirušová 
 

 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI V R. 2019 

Bc. Jaromír Trtík 

DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE: 

Adresa:   B.E.Z.va Nejdek o. p. s. 
   Švermova 505 

362 21 Nejdek 

ID datové schránky: 52kapmh 
E-mail: ops@bezvanejdek.cz 

 

IČ:    265 62 464 
Datum registrace: 7. dubna 2009 
Číslo účtu:   193 806 093 / 0600 

 

Internetové stránky společnosti:  www.bezvanejdek.cz 

  

http://www.bezvanejdek.cz/
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2019 

V roce 2019 byly prostřednictvím společnosti realizovány čtyři bloky aktivit: 
provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Remix, mediální výchova, 
programy primární prevence a pobytové aktivity pro děti a mládež.  
 

Primární prevence 

Přednášky primární prevence na školách 

Témata: 

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti (T. Řehák) 
Život v závislosti (R. Povala) 
Za hvězdou Davidovou (R. Hejret, M. Vidláková) 

 

Školy, kde proběhly přednášky:  
− ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 
− ZŠ Nejdek, Karlovarská 
− SOŠ Ondřejská, Karlovy Vary 
− SPgŠ Karlovy Vary 
− ZŠ Nová Role 

 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

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 května. 

9 x pro ZŠ náměstí Karla IV. (všechny ročníky) 
Účast:      cca 500 dětí 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 



 

Výroční zpráva B.E.Z.va Nejdek o. p. s.  2019 |  

 

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. 
V roce 2019 jsme se mimo jiné zaměřili na téma imigrace – hosty jednoho z večerů 
byli Nepálci pracující v našem městě.  

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

Účast:   do 15 dětí za jednotlivý Páteční večer 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Pobytové akce 
Letní B.E.Z.va tábor 2019 
Téma: V říši obrů 
Trvání: 9 dní 
Počet dětí: 39 

Místo konání: tábořiště Račí hrad u Jesenice (okr. Rakovník) 

Podpořeno individuální dotací Města Nejdek a řadou sponzorů. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

Víkendovka 2019 
Víkendové setkání pro děti z letního tábora se konalo v Horní Blatné.  
Účast:   30 dětí 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

Sociální práce 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Nejdku – klub Remix 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ  

Plány z minulého roku na navýšení pracovních úvazků se podařilo 
zrealizovat. Službu v tomto roce zabezpečovali 4 pracovníci v přímé péči, ale 
personální tým se opět proměnil. Probíhalo opakované zapracovávání nových 
pracovníků, což se promítlo do kvality poskytovaných služeb. Také se podařilo 
zprovoznit klubovnu v suterénu budovy. Proměny během tohoto roku nastaly i 
ve složení klientů využívajících službu. Výrazná etnická polarita našeho města se 
objevila i v NZDM a připravila nám několik náročnějších situací, které jsme 
s většími i menšími úspěchy během roku řešili.  Přesto byl patrný dopad na 
využívání služby. Došlo také k rozšíření kapacity služby v oblasti věkového 
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rozpětí – služba je nově poskytována dětem a mládež od 6 do 26 let. Rozšíření se 
díky nové klubovně a navýšení počtu pracovníků v přímé péči dotklo také 
okamžité kapacity služby: v jedné chvíli může službu využívat 30 klientů.  
Rozšířili jsme také čas poskytování terénní sužby: terénních službu je nyní  
možné využít po domluvě během celého týdne od 8 – 17 hod.  

Během roku se také měnilo věkové rozložení klientely. Službu využívaly 
většinou děti mladšího školního věku, méně děti staršího školního věku a začali 
přicházet mladí dospělí s konkrétními zakázkami, jako je sepsání profesního 
životopisu, pomoc při vyplnění úředních tiskopisů, uplatnění na trhu práce aj.   

Trochu statistických údajů:  
V roce 2019 službu využilo 76 klientů, kterým bylo poskytnuto 1623 

intervencí.  

Mezi nejčastěji řešené potřeby patřily: možnost řešit nepříznivou sociální 
situaci, možnost naplnit volný čas, možnost kontaktu s vrstevníky, získání 
každodenních praktických kompetencí, funkční vztahy s okolím, potřeba 
orientovat se ve finanční situaci. 

Prostřednictvím hodnotících dotazníků jsme ze zeptali: 

Co je pro klienty důležité:  

Pracovníci 11 

Tělocvik, parkur, vybíjená, trampolína 40 

Učení, smajlíci 13 

Klavír, hudba a tancování 11 

Vyrábění, háčkování, kreslení 10 

Hraní, stolní hry, fotbálek 13 

Společný čas 9 

Pomoc s problémy 6 

Zábava 28 

Teplo 2 

Výlety, filmy 2 

Vaření 8 

  
Co se nelíbilo:    

Zákaz energy drinků 1 

Hlasité písně a řev 2 
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Změněné heslo na telefonu 1 

Konflikty s ostatními 4 

Učitelky 1 

Sankce 2 

Povídání 3 

  

  

  

Průměrná známka klubu  1,26 

Průměrná známka pro pracovníky 1,15 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co je pro klienty je důležité

Pracovníci
Tělocvik, parkur, vybijená, trampolína
Učení, smajlíci
Klavír a hudba a tancování
Vyrábění, háčkování, kreslení
Hraní, stolní hry, fotbálek
Společný čas
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Sociální služba je podpořena dotací Karlovarského kraje, Městem Nejdek a 
nadací Tesco.  

 

Odpovědná vedoucí bloku aktivit: Mgr. Renata Jirušová  
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DALŠÍ POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE: 

 

B) LIDSKÉ ZDROJE 

 Společnost využívala především práce dobrovolníků v počtu celkem 11 osob. 

Placených zaměstnanců společnosti (úvazků) bylo 3. 

 

C) VÝNOSY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 

Společnost nevykonává doplňkovou činnost a všechny její výnosy tak pocházely 
výhradně z činnosti hlavní. Členění výnosů dle zdrojů: 

Dary:   10.000,- Kč 

Dotace:   2.161.602,- Kč 

………….   

CELKEM  2.171.602,- Kč 

 

D) VÝVOJ A STAV FONDŮ SPOLEČNOSTI K ROZVAHOVÉMU DNI 

Společnost nevytvářela a nevytváří žádné fondy.  

 

E) STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI A JEJICH STRUKTURA 
K ROZVAHOVÉMU DNI: 

Společnost měla k rozvahovému dni pouze finanční majetek uvedený v rozvaze a 
neměla žádné závazky. 

 

F) CELKOVÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ PRO 
PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, PRO PLNĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ 
A NA VLASTNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI, VČETNĚ VÝŠE NÁKLADŮ 
NA ODMĚNU ŘEDITELE A NA ODMĚNY ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY A ČLENŮ DOZORČÍ 
RADY 

Náklady společnosti celkem  Kč: 2.338.470,- Kč 
Náklady na obecně prospěšné služby Kč: 2.338.470,- Kč 
Společnost nevykonávala doplňkové činnosti a nevynaložila ani žádné náklady na 
vlastní činnost.  
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Členům orgánů společnosti nebyly vypláceny žádné odměny v souvislosti s výkonem 
jejich funkce.  

G) Změny zakládací listiny a změny ve složení orgánů společnosti: 

 V průběhu roku nedošlo k žádným takovým změnám. 

 



 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Výkaz zisků a ztrát 2019 

NÁKLADY 
 
Volnočasové aktivity 
Pobytové akce - náklady na tábor a víkendové akce   254.082,- Kč 
Prevence a mediální výchova           9.418,- Kč 
Ostatní náklady            8.883,- Kč 
 
Sociální služby - NZDM 
Mzdové náklady                1.740.351,- Kč 
Provozní náklady        325.736,- Kč 
 
Celkem náklady                2.338.470 Kč 
 
VÝNOSY 
 
Příspěvky na pobytové akce (platby dětí na tábor a víkend. akci)  171.877,- Kč 
Dotace Město Nejdek          34.980,- Kč 
Dotace Karlovarský kraj               2.136.622,- Kč 
Úroky                 145,- Kč 
 
Celkem výnosy                2.343.624,- Kč 
 
Hospodářský výsledek             5.153,- Kč 
 
 

Rozvaha k 31. 12. 2019 
 
AKTIVA 
 
Peníze v hotovosti            2.687,- Kč 
Bankovní účty         646.605,- Kč 
Aktiva celkem         649.292,- Kč 
 
PASIVA 
 
Dodavatelé           80.126,- Kč 
Zaměstnanci           91.420,- Kč 
SP a ZP            41.021,-Kč 
Daně              3.832,- Kč 
Dotace          338.578,- Kč 
Nerozdělený zisk z minulých let      112.826,- Kč 
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