
Vážení přátelé, 
koncem roku 2009 bylo založeno občanské sdružení 

 ALFA Nýrsko z.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.  

Od roku 2012 se podílíme na tzv. streetworku. Služba narkomanům a 
jinak závislým lidem v ulicích a jiných exponovaných místech města. Služba má 
Certifikát odborné způsobilosti od Rady vlády a úspěšně pokračovala i v roce 
2018. 

Do činnosti sdružení se zapojila celá řada dobrovolníků, kterým děkujeme 
za morální, praktickou i finanční podporu a především za ochotné srdce.  

Petr Vaňkát, statutární zástupce ALFA Nýrsko z.s. 
 
 
 

 
Díky podpoře ze strany vedení města využíváme prostory bývalé prodejny 

Elektro Marpa. Rok 2018 byl ve znamení dalších úprav, což umožnilo vznik Komunitního 
centra. Je to místo setkávání pro všechny generace, maminek s dětmi, prostor pro 
divadelní zkoušky a mnoho dalšího. Výrazně v tom pomohl Grant programu 
zaměstnanosti CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280  

I díky němu jsme svoji práci mohli rozšířit na Janovice nad Úhlavou. 
Uspořádali jsme setkání mladých z celé Šumavy, spojené s úklidem břehů a 

řečiště Úhlavy. Podíleli jsme se i na akcích, které jsou veřejnosti dobře známy – 
čarodějnice, Betlémské světlo, Frýdlantští dramatici … 

 
 
 
 

Příjmy v Kč 

- Dary a příspěvky: 
- Jednota Bratrská Nýrsko 

        150.000 
 

- dotace a granty 
- MPSV Operační program Zaměstnanost 
- město Nýrsko 
- ekoregion MAS 

595. 356 
80.000 
24.000 

- ostatní 18 

Celkem 849. 374 

 

Výdaje v Kč 

- vybavení a údržba  134.000 

- ostatní provozní náklady – nájmy, energie… 32.726 

- mzdy, dohody o provedení práce, daně, cestovné … 533.657 

- ostatní 14.486 

Celkem 714.869 

 
 
 
 

V roce 2019 chceme samozřejmě pokračovat v dosavadní službě mladým 

lidem, široké veřejnosti i dalších aktivitách. Velmi pravděpodobně 

budeme pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor. Pokud se to povede, 

budeme mít kuchyňku a nové sociální zařízení. Chceme zvelebit vnější 

plášť budovy. 

Mládež (13-20 let) akcí účastníků 

- klub ALFA - středa, pátek, neděle  468 hodin 70 využívajících  

- přednášky pro 2. stupeň ZŠ (zaměřené 
na partnerské vztahy, sex, drogy a příbuzná 
témata) 

12 hodin 500 celkem 

- sportovní středa - fotbal, florbal, basketball 52 hodin 8 - 20 na akci 

- mimořádné akce: paintball, výlety, koncerty, 
semináře, tábory, soutěžní dny 

2 akce 10 – 30 na akci 

Širší veřejnost   

- přednášky, cestománie, divadelní představení ... 1 akce 20 – 50 na akci 

Streetwork   

- zdravotní, potravinový a poradenský servis 16 akcí 
13 kontaktovaných 

osob 



Představa o budoucnosti je komplexnější a dlouhodobá. Zahrnuje Klub, 

dětské hřiště, místo pro setkávání maminek, seniory, společenské akce a 

také místo, které poskytne mladým lidem možnost brigády – jakousi 

komunitní kavárničku. Místo, kde se naučí jednání s lidmi, 

zodpovědnosti v nakládání s penězi a dalším sociálním dovednostem. 

Zároveň by jejich práce přinesla určitý finanční profit, který by 

v ideálním případě, zajistil finanční samostatnost celého  

projektu.  

  
 

 
 

Nejsme organizace, která by chtěla pracovat „sólo“. 
Město Nýrsko 

S vedením města aktivně spolupracujeme na sociálním klimatu. Vedení města 

naší službu finančně i jinak podporuje. 

MAS Ekoregion Úhlava 

Náš partner při získávání grantů 

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. 

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. Je největším sponzorem. 

Asociace Comeniana 

je asociace, která sdružuje mateřská centra, rodinná centra, volnočasové 

aktivity pro děti a mládež a seniorské Jejím cílem je podporovat tradiční 

rodinné hodnoty a zdravé mezigenerační vztahy. 

 

ALFA Nýrsko zapsaný spolek 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 

http://klub.nyrsko.info/

