Vážení přátelé,
koncem roku 2009 bylo založeno občanské sdružení
ALFA Nýrsko o.s.
Zaměřujeme se na preventivní činnost mezi mládeží v Nýrsku a okolí.
Věříme totiž, že prevence je efektivnější a v konečném důsledku i lacinější, než
náprava již zaběhlých způsobů jednání.
Naše služba spočívá v provozování Klubu ALFA (aktivní využití volného
času, sport, hry, přednášky ...), zajišťování přednášek na ZŠ, pořádání
výletů na akce pro mladé (koncerty, semináře, workshopy ...), sportovní
vyžití, turistické výlety po okolí atd.
Nechceme zapomínat ani na dospělé a jejich potřeby. Proto organizujeme
„Cestománie“, přednášky pro rodiče o drogách, divadelní představení atd.
Do činnosti sdružení se zapojila celá řada dobrovolníků, kterým děkujeme
za morální, praktickou i finanční podporu a především za ochotné srdce.
Jednoduše: bez vaší pomoci se neobejdeme.
Petr Vaňkát, statutární zástupce ALFA Nýrsko o.s.

Mládež (13-20 let)
- klub ALFA - středa, pátek, neděle
- přednášky pro 2. stupeň ZŠ (zaměřené
na partnerské vztahy, sex, drogy a příbuzná
témata)
- sportovní středa - fotbal, florbal, basketball
- mimořádné akce: paintball, výlety, koncerty,
semináře, tábory, soutěžní dny

akcí
560 hodin

účastníků
60 na akci

42 hodin

300 celkem

78 hodin

14 na akci

13 akcí

10 – 30 na akci

8 akcí

15 – 45 na akci

Širší veřejnost
- přednášky, cestománie, divadelní představení ...

Jedna z věcí, která se v roce 2011 podařila, je zapojení mladých lidí do vedení
různých zájmových činností – vedení softbalového kroužku pro Základní školu ve
Školní ulici, organizace „Školy kola“, organizace soutěží v ALFĚ atd.
Považujeme to za zdravý trend – nebýt jen konzumentem, ale podílet se na tvorbě
hodnot pro ostatní.

Příjmy
- Dary a příspěvky:
- Křesťanské společenství Nýrsko
- ostatní dárci

v Kč
85.415
2.400

- dotace a granty
- město Nýrsko
- SZIF
- MAS Ekoregion
- vstupné a poplatky
- ostatní
Celkem

90.000
86.376
12.100
17.380
10
293.681

Výdaje
- vybavení a údržba klubovny
- ostatní provozní náklady – nájmy, energie, cestovné …
- lektorné, dohody o provedení práce, daně …
- akce pro veřejnost
- propagace
Celkem

v Kč
137.582
36.333
68.763
63.148
17.593
323.419

V roce 2011 se nám podařilo rozšířit možnosti vyžití klubu ALFA o pinpongový
stůl a další stolní hry. Zakoupili jsme technické prostředky pro přednášky v Klubu na
téma vztahy v rodině, drogy, kriminalita, sex, tolerance …. Jedná se především o
notebook a dataprojektor. Tyto byly využity i pro potřeby přednášek na školách a pro
veřejnost. Využití budeme dále rozšiřovat.
Uspořádali jsme již druhý „Tábor přežití“, podíleli jsme se na organizaci
lampiónového průvodu s účastí okolo 120 lidí, organizujeme softbalový kroužek, „Školu
kola“ a mnoho dalších akcí.

V roce 2012 připravujeme na žádost vedení města Nýrska, a ve
spolupráci s Pointem14 – streetwork. Pomoc drogově i jinak závislým přímo na
ulicích, v Klubech, hospodách a dalších exponovaných místech. Náplní je
zdravotní a výměnný servis, preventivní program a program následné péče.
Služba má Certifikát odborné způsobilosti od Rady vlády.

Chceme zažádat o dotaci na přestavbu Klubu ALFA, abychom lépe vyhověli
všem mladým lidem, kteří mají zájem o navštěvování tohoto klubu, a také abychom pro
ně vytvořili lepší hygienické podmínky.
V dosavadních aktivitách budeme pokračovat, a jistě přibudou i další.

Předpokládané náklady pro rok 2012 se pohybují okolo 400.000,- Kč

Nejsme organizace, která by chtěla pracovat „sólo“.
Město Nýrsko
Aktivně spolupracujeme na sociálním klimatu města. Společně připravujeme
projekt skateparku. Jsme zapojeni v kulturně sportovní radě města.
Point 14 Plzeň
Cílem organizace je pomoci s problémem závislosti, motivovat jednotlivce k
léčbě a aktivizovat jeho úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence drog, zdravý
životní styl a znovunavrácení se do společnosti.
Slánka o.s.
Přednášková činnost pro základní a střední školy v celé České republice.
Jednota Bratrská
Díky podpoře vedení Jednoty Bratrské máme možnost koučinku zaměřeného
na rozvoj dovedností v oblasti lidských vztahů, zdrojů a vedení. Jednota
Bratrská a občanská sdružení pod ní spadající, je provozovatelem mnoha
podobných zařízení s celonárodní působností.
Lékaři
Udržujeme kontakty a v případě potřeby provádíme konzultace s MUDr. Janou
Štochlovou, MUDr. Tomášem Šmídou a MUDr. Annou Kubátovou z okresní
hygienické stanice. Cílem je zprostředkovat odbornou pomoc, konzultaci nebo
léčbu.

ALFA Nýrsko občanské sdružení IČO.: 22827439
Vančurova 717, 340 22 Nýrsko
mobil: 608 706 887; e-mail: alfa.nyrsko@gmail.com
http://klub.nyrsko.info/
Bankovní účet: 235481195/0300
Děkujeme za podporu

„Děti se nám podobají. Už tím jsou nesnesitelné.“

Milan Uhde

