Centrum 5KA ‐ naděje na lepší budoucnost.
Rychnov nad Kněžnou – 25. 6. 2015 – Centrum 5KA se již osmým rokem snaží
pozitivně ovlivňovat životy mladých lidí v Rychnově a okolí.
Dle údajů ČSÚ se od roku 2001 intenzita rozvodovosti pohybuje na úrovni 45‐50% všech uzavřených
manželství v ČR. Spolu s tímto jde i dlouhodobý trend snižujícího se počtu sňatků a dětí, kteří vyrůstají ve
stabilní, dobře fungující rodině, která je nejlepší ochranou před množstvím různých patologických jevů,
kterým jsou jinak mladí lidé v období svého dospívání vystaveni.
Právě tyto příčiny jsou často ukryté za příběhy klientů, se kterými se pracovníci Centra 5KA setkávají a
kterým se snaží nabídnout pomoc díky přátelskému a upřímnému vztahu. Od roku 2010, kdy jako
sociální služba vzniklo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) se s touto nabídkou mohlo setkat
již na 480 mladých lidí ve věku 11‐26 let. Pomoc se týkala především možnosti aktivního trávení volného
času bez nutnosti platit jakýkoliv vstupní poplatek, který by byl značně limitujícím faktorem, jelikož tito
lidé obvykle přicházejí z velmi slabého sociálního prostředí. Právě sociální začleňování je jedním
z hlavních cílů služby, takže vedle romských dětí je v prostředí klubu místo i pro děti z majoritní
společnosti a pomoc se školou formou doučování, vyřizování různých úředních záležitostí (u starších
klientů), či poradenství v oblasti partnerských vztahů je tak dostupné každému, kdo projeví zájem.
Během minulého roku byla služba NZDM rozšířena o terénní, kontaktní práci v ulicích nedalekého
Vamberka a od té doby se podařilo několika lidem pomoci i v tomto, pro ně přirozeném prostředí.
Konkrétně šlo o dva chlapce, bratry, žijící pouze se svým nezaměstnaným otcem, kteří z důvodu finanční
nouze již delší čas dojížděli do školy v Rychnově n. Kn. každodenně stopem a kteří ze stejného důvodu
nechodili do školní jídelny, takže celý týden byli bez teplé stravy. Po zjištění tohoto stavu pracovníkem
Centra 5KA, byli koncem roku 2014 podniknuty kroky vedoucí k zajištění stravování, což se ve spolupráci
s Farní charitou v Rychnově nad Kněžnou podařilo. Následně se v prvních měsících roku 2015 vedlo
jednání s Českou asociací streetwork o grantové podpoře na zajištění dojíždění, které vyvrcholilo
koncem března uzavřením dohody o poskytnuté podpoře, díky které mají oba chlapci zajištěno dojíždění
z místa bydliště do školy po celý rok 2015. Zajištěním těchto potřeb se tak podařilo odstranit významné
bariéry bránící řádnému vzdělávání a sociálním začleňování, takže naděje na to, aby životní směr
nastavený skrze nepříznivé rodinné a sociální podmínky byl změněn je opět o něco větší.
OD5K10, o.s. provozuje Centrum 5KA od dubna 2008, od 1. 1. 2010 pak jako sociální službu. Aktivita je
podpořena z Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Projekt je
financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
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