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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, pomoci, spolupráci, přátelských vztahů, 
zodpovědnosti. 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 2020 různými způsoby podpořili naše aktivity: 

• Ministerstvu sociálních věcí, prostřednictvím Karlovarského kraje 
• Městu Nejdek 
• církvi Křesťanské společenství v Nejdku 
• firmě NČV 
• firmě Q-link.cz 
• firmě Výtahy Schmitt – Sohn s.r.o. 
• a řadě dalších drobných dárců a těm, kteří finančně podporují, ale nechtějí být 

uváděni 
• všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas a síly. 
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Správní rada společnosti v r. 2020 Dozorčí rada společnosti v r. 2020 
MIROSLAV KOLAŘÍK 
FILIP KLOUBEK 
JANA STRAKOVÁ 

MGR. RENATA JIRUŠOVÁ 
EVA SCHÜTZEOVÁ 
JANA JIRUŠOVÁ 
 

 

Ředitel společnosti v r. 2020 

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 2020 
Rok 2020 byl, jako pro většinu společnosti, atypický rozšířením covid-19 a z toho 

vyplývajícími omezeními.  

Ač byly všechny činnosti neustále k dispozici pro nejdeckou společnost, řada z nich 

musela být po určitý čas utlumena. A některé ani neproběhly. V době omezení pohybu a 

společenských aktivit naše společnost nabídla služby odpovídající potřebám té doby: šili a 

rozdávali jsme roušky, zajišťovali desinfekční prostředky, nabízeli pomoc seniorům.  

V roce 2020 byly prostřednictvím společnosti realizovány v omezených možnostech 

tři bloky aktivit: provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Remix, mediální výchova, 

pobytové aktivity pro děti a mládež. Přednášky na školách z oblasti primární prevence vůbec 

neproběhly a stejně tak neproběhly pořady mediální výchovy na základní škole. Nebylo jak… 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Přednášky primární prevence na školách 

V roce 2020 z důvodu pandemie tato aktivita neproběhla. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MLADÝCH 

Realizace vzdělávacího pořadu „Světová a národní literární díla“ 

V roce 2020 z důvodu pandemie tato aktivita neproběhla. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

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. Ač byl školní rok 
2019-20 výroční (10 výročí aktivity), neproběhl tak slavnostně, jak bylo plánováno. Do 
průběhu zasáhla pandemie covidu-19 a v jejím důsledku bylo zakázáno shromažďování. I 
přesto část ročníku proběhla. 

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 2020 

Téma: Cesta kolem světa za 70 dní 
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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 

Jarní víkendovka 2020 

V roce 2020 z důvodu pandemie tato aktivita neproběhla. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

Podzimní víkendovka 2020 

V roce 2020 z důvodu pandemie tato aktivita neproběhla. 

Odpovědný vedoucí bloku aktivit: Bc. Jaromír Trtík 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Nejdku – klub Remix 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ  

Pandemie probíhající rokem 2020 si v Remixu vybrala svoji daň. Navzdory všem úskalím, 
kterými nás zahrnovala jako je strach, zákazy, omezení, nemožnost jakéhokoliv plánování 
jsme zůstali aktivní, snažili se být optimističtí  a užiteční. I když to občas bylo trochu náročné 
a museli jsme se vyrovnávat s naprosto novými úkoly, které byly před nás postaveny. 

Nejprve bylo od 18. března do 11. května poskytování služby zcela zastaveno. Ve 
společnosti vládly nejvíce obavy, s těmi jsme museli zápasit každý sám za sebe i v našem 
týmu pracovníků. Rozhodli jsme se, že chceme být užiteční, i když máme strach. Na základě 
dohody s vedením města jsme nabídli naše služby v době zastaveného provozu ve prospěch 
města Nejdek. Jako nejakutnější problém na začátku pandemie bylo zajištění dostatku 
ochranných prostředků – roušek. Začali jsme tedy šít roušky. Zprovoznili jsme postupně 
několik šicích strojů, které jsme dostali od Armády spásy a šili v pracovním i volném čase. 
Zásobili jsme rouškami městskou policii, nejdecké lékárny, Nemocnice v Karlových Varech, 
Ostrově i Sokolově, sociální služby, které byly v provozu. Po čase jsme organizovali 
dobrovolnickou pomoc ve dvou liniích – šití a distribuce roušek a nákupy potřebným. Nabídli 
jsme Nejdeckým seniorům a nemocným s Covid 19 pomoc s nákupy a vyřízením nezbytných 
záležitostí. Také se nám podařilo za pomoci Mgr. Martina Melichara zajistit a rozdat dodávku 
desinfekce. Celkem jsme za vydatné pomoci dalších dobrovolnic, kterým patří naše velké 
poděkování, rozdali víc, jak 1500 roušek. V době, kdy desinfekce nebyla, jsme rozdali 
lahvičky s desinfekcí do nejdeckých obchodů. Další dobrovolníci zajišťovali nákupy a venčení 
pejska několika seniorům (o tuto formu pomoci nabyl velký zájem). 

Od 11. května bylo možné opět zařízení otevřít našim klientům za dodržování 
bezpečnostních opatření. Jako nejvíc důležité se jevilo pomoci dětem zvládnout školní 



 

Výroční zpráva B.E.Z.va Nejdek o. p. s.  2020 |  

 

povinnosti, což bylo a je  domácím prostředí pro mnohé velkou výzvou. Začali jsme 
intenzivně spolupracovat s učiteli v ZŠ Nejdek náměstí, kterou navštěvuje většina našich 
klientů. Dojednávali jsme individuální plány podpory, doplňovali zameškané učivo. Službu 
využívalo podstatně méně klientů. V mnohých rodinách stále převládaly obavy 
z onemocnění.  

O prázdninách v době rozvolnění ochranných opatření jsme organizovali každý týden hry 
a soutěže v přírodě, snažili jsme se co nejvíc času trávit s dětmi venku. Podlehli jsme jako 
mnozí další příjemnému pocitu, že jsme útok nové nemoci úspěšně odrazili a radovali se 
z vítězství. Začali jsme plánovat další aktivity, včetně programů na rozvoj myšlení, programů 
primární prevence.  S ohledem a nutnost nošení roušek uvnitř zařízení  o ambulantní službu 
nebyl velký zájem. Počet aktivních klientů se výrazně snížil.  

Podzim a nový nápor nemoci však většinu našich plánů úspěšně mařil. Změna následovala 
změnu, provoz služby se proměnil v „zákopovou válku“. Nadále jsme se snažili být užiteční a 
prospěšní. Hlavním tématem se u většiny klientů stalo vzdělávání. Distanční výuka pro 
mnohé není optimální navzdory maximální snahy mnohých učitelů. Spolupráce se školou se 
tedy ještě prohloubila. Děti, pro které byla distanční výuka v domácím prostředí 
problematická, začaly využívat ambulantní službu. Provoz se pravidelně optimalizoval na 
neustále se měnící podmínky.  

Na závěr myslím, že lze konstatovat, že jsme se s novým stavem vyrovnali se ctí. S pocitem 
hrdosti bych chtěla na závěr moc poděkovat  všem zaměstnancům zařízení a všem 
dobrovolníkům, jejichž ochota a obětavost byla v náročných chvílích dojemná. Během 
jarního lockdownu jsem si znovu uvědomila, že mohu být hrdá na svůj národ i na své 
spoluobčany.  

TROCHU STATISTICKÝCH ÚDAJŮ:  

V roce 2020 službu využilo 71 klientů, kterým bylo poskytnuto 974 intervencí a 787 
kontaktů.  

Jako každý rok i v tomto roce měli klienti služby možnost vyjádřit se k provozu 
zařízení vyplněním krátkého hodnotícího dotazníku. Dotazník odevzdalo 15 klientů služby  

Vyhodnocení jednotlivých odpovědí: 

Klienti hodnotí službu převážně kladně, v období nouzového stavu a uzavření škol je pro 

většinu klientů nejdůležitější možnost využití počítačů při online výuce a podpora při plnění 

úkolů. Z odpovědí je také patrné, že jim chybí běžné aktivity, které z důvodu nařízení vlády 

nejsou aktuálně možné.  
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Jakou známku bys dal/a klubu:      Jakou známku bys dal/a pracovníkům: 

 

Proč chodíš do klubu? 

 

Co tě v klubu baví?  
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V čem ti pobyt v klubu pomohl? 

 

Co ti v klubu chybí? 

 

Potkáš kamaráda, kterého bys rád pozval do klubu, moc se mu nechce, jak jej budeš 

přemlouvat? 

➢ 3x Jsou tu počítače. 

➢ 2x Pojď se mnou, je tady zábava. 

➢ Koukni se sem, jak je to tu super.  

➢ Je to tam dobrý. 

➢ Pojď, můžeme si zahrát hry. 

➢ Prosím, pojď to zkusit, je tam modelína, hračky. 

➢ Pojď more! 

➢ Nemusíš se tam bát, můžeš tam sbírat smajlíky a za ně si můžeš něco brát.   

➢ Pomohou ti s úkoly, jsou tam hodné učitelky, můžeš tam něco vyrábět, připojit se na 

online výuku a jet do Prahy do Jump parku nebo na výlet lodí.  

➢ Je tu ochota pomoct, učit se v klidu i s pomocí, jsou tu úžasní lidi, noví kamarádi, 

můžeš poznávat věci, co třeba neznáš. 

➢ Normálně bych se jí zeptala.  

➢ Tělocvična, boxovací pytel.  

 

Sociální služba je podpořena dotací Karlovarského kraje, Města Nejdek a nadace 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:   63.000,- Kč 

Dotace:   2.504.300,- Kč 

………….   

CELKEM  2.567.300,- 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 v tis. Kč: 2.731,- Kč 
Náklady na obecně prospěšné služby v tis. Kč: 2.710,- Kč 
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Společnost nevykonávala doplňkové činnosti a nevynaložila ani žádné náklady na 
vlastní činnost.  
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 2020 

NÁKLADY 
 
Volnočasové aktivity 
Pobytové akce - náklady na tábor a víkendové akce    124.003,- Kč 
Prevence a mediální výchova        0,- Kč 
Ostatní náklady           30.175,- Kč 
 
Sociální služby - NZDM 
Mzdové náklady                2.058.214,- Kč 
Provozní náklady         513.026,- Kč 
 
Celkem náklady                2.730.880,- Kč 
 
VÝNOSY 
 
Příspěvky na pobytové akce (platby dětí na tábor a víkend. akci)  123.700,- Kč 
Dotace Město Nejdek          19.600,- Kč 
Dotace Karlovarský kraj               2.504.300,- Kč 
Dary             63.000,- Kč 
Úroky                   78,- Kč 
 
Celkem výnosy                2.710.900,- Kč 
 
Hospodářský výsledek         - 20.980,- Kč 
 
 

Rozvaha k 31. 12. 2020 
 
AKTIVA 
 
Peníze v hotovosti               282,- Kč 
Bankovní účty          191.274,- Kč 
Peníze na cestě                   0,- Kč 
Zálohy               35.000,- Kč 
Aktiva celkem          226.556,- Kč 
 
PASIVA 
 
Nerozdělený zisk z minulých let      117.918,- Kč 
 


