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IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s.  

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně (dále jen PDCB) zahájila svou činnost v roce 2013. 

Pro neformální vztahy a styk s veřejností PDCB vystupuje pod názvem:  

ZÁBRADLÍ, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ A SOCIÁLNÍ POMOCI (dále jen Středisko).  

V souvislosti s posláním a rolí církve ve společnosti si uvědomujeme, že nemůžeme být lhostejní 

k životu našich spoluobčanů, kteří se z rozličných důvodů ocitnou ve složité a nelehké životní 

situaci.  

Popis činnosti a nabídka služeb 

Naše činnosti i v roce 2014 směřovali ke konkrétním lidem, v konkrétních životních podmínkách. 

Vždy se jednalo o pomoc celému člověku, brali jsme na zřetel jeho fyzickou, duševní, duchovní 

i materiální stránku. Pomoc jsme poskytovali bez ohledu na příslušnost k víře, náboženství 

a kultuře, bez ohledu na věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, 

sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, příslušnost k etnické nebo 

národnostní menšině. 

Vždy jsme respektovali svobodu jednotlivce a fakt, že nemůžeme pomoci nikomu, kdo nebude 

skutečně o naši pomoc stát. 

Prioritou naší služby bylo naslouchání a porozumění člověku v jeho těžkostech. Vždy jsme 

vnímali, jako stěžejní potřebu našich aktivit, nalézt a probudit v lidech jejich vlastní pozitivní 

motivaci při řešení jejich životních komplikací.  

Dobrovolně člověku člověkem 

Středisko po celý rok aktivně rozvíjelo dobrovolnickou činnosti v programu „DOBROVOLNĚ 

ČLOVĚKU ČLOVĚKEM“.  Na tento program byla udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace 

v oblasti dobrovolnické služby. V programu bylo zapojeno ke konci roku 2014 celkem 11 

dobrovolníků. V první polovině roku jsme pracovali s šesti dobrovolníky. V druhé polovině roku se 

jejich počet navýšil na uvedených jedenáct. Tito jsou i nadále aktivní pro rok následující. 

Pro naše dobrovolníky jsme v rámci programu zajišťovali kvalitní supervize a školení. Skupinové 

supervize byly dvě, konaly se pod vedením supervizorky Mgr. Mileny Vaňkové a zúčastněným 
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dobrovolníkům byly velkou pomocí. Na podzim se konalo školení-seminář pro všechny 

dobrovolníky s názvem Využití křesťanských duchovních zdrojů v sociální práci, pod vedením 

ThDr. Pavla Černého, Th.D.     

V loňském roce se na nás obrátilo s žádostí o pomoc 30 osob. Z roku předloňského jsme 

dlouhodobě pomáhali 3 osobám. 

Tři dobrovolnice během roku pravidelně navštěvovali seniory, se kterými trávili čas. Tím bylo 

zamezeno sociální izolaci seniorů. Pravidelné návštěvy byly nastaveny na jednu až dvě hodiny 

týdně. Součástí těchto návštěv byla i případná pomoc s nákupem nebo vycházka. 

Jedna dobrovolnice trávila svůj čas s dvěma děvčaty ve věku 7 a 8 let z prostředí sociálně slabší 

rodiny, která žije na ubytovně. Dobrovolnice pomáhala matce samoživitelce s organizací 

volnočasových aktivit dětí. Navštěvovala s nimi dětská hřiště, chodila na procházky a do divadla. 

Dále děvčata navštěvovala  program pro děti, kluby ve sboru CB. 

Další dobrovolnice se zapojila s nabídkou organizace jednorázových akcí jako je např. 

jednorázová pomoc pro osoby bez domova (např. vánoční polévka apod.). Vzhledem 

k načasování příchodu této dobrovolnice (listopad) bude mít její práce stěžejní dopad až v roce 

následujícím. 

Ostatní dobrovolníci se do pomoci zapojili nárazově podle aktuálních potřeb a požadavků osob, 

kteří se na Středisko obrátili s žádostí o pomoc. Jednalo se zejména o: 

 zajištění nájemního ubytování pro rodinu v zoufalé situaci, kdy se na nás obrátila poté, 

co byli ubytovaní ve velmi špatných podmínkách jedné kladenské ubytovny. Pomoc této 

rodině je dlouhodobějšího rázu. Jedná se o matku, otce a syna ve věku 13 let  

 donášku obědů handicapovaným manželům v seniorském věku, když dcera musela na 

týden pracovně mimo republiku 

 pomoc při hledání východiska z těžké životní situace – pomoc s hledáním ubytování, 

zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi, s poskytovateli sociálních služeb 

apod. 

 spoluúčast dobrovolníků v době krátkodobé krize klientů – v těchto případech je velmi 

důležité aktivní naslouchání dobrovolníka, jedná se o krátkodobou pomoc cca měsíc, kdy 

poté, co se dobrovolník k člověku připojí a pomůže mu „nést“ jeho problém je tento člověk 

schopen částečně nebo zcela dořešit svoji situaci sám. 
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Materiální pomoc  

Jeden dobrovolník měl jako svoji prioritní činnost materiální pomoc pro sociálně slabé občany. 

Poté, co je kontaktován, přebírá materiální pomoc od dárců, následně ji třídí a pak ji předává podle 

požadavků potřebným občanům. Materiální pomocí se dle potřeby zaobírali všichni dobrovolníci, 

ale stěžejně měl tuto činnost na starosti jeden. Materiální pomoc jsme poskytli jak jednotlivcům, tak 

celým rodinám. Dále jsme poskytovali oblečení a obuv středisku Teen Challenge 

v Poštovicích.  

Nebýt otrokem dluhů 

Kromě výše uvedeného dobrovolnického programu se Středisko aktivně zabývalo pomocí s dluhy. 

Poskytovali jsme praktickou pomoc při hledání východiska z pasti zadluženosti. 

Touto pomocí bychom chtěli přispět k plnému oddlužení spoluobčanů v okrese Kladno, kteří 

nejsou schopni řešit své zadlužení vlastními silami. Dále bychom touto činností chtěli pomoci 

snižovat růst počtu zadlužených osob. 

Důležitou součástí naší pomoci v této oblasti, je z hlediska prevence, zaměřené proti 

budoucímu neřešitelnému zadlužení, také poskytování informací o rizicích spojených se 

zadlužením. 

Osoba, která s dluhy pomáhala se s klientem setkávala několikrát. Stává se, že člověk, který 

potřebuje pomoc s dluhy začne odhalovat i jiné tíživé skutečnosti svého života. V této fázi byla 

tomuto člověku nabídnuta pomoc dobrovolníka, který byl schopen s ním tuto skutečnost sdílet. 

V oblasti pomoci s dluhy jsme pomáhali 15 lidem. Byly podány 4 Návrhy na povolení 

oddlužení. U všech bylo následně oddlužení povoleno. Dále jsme prováděli analýzu 

konkrétní finanční situace, tvořili plány k oddlužení daných osob, pomohli jsme při 

schvalování splátkových kalendářů, v komunikaci s věřiteli a exekutory, doprovody při 

jednání. Klienti ocenili nejen osobní přístup dobrovolníků, ale i fakt, že pomoc byla poskytována 

naprosto korektně a bezplatně. 

Pomoc byla poskytována:    

◦ v pátek od 17.00 do 18.00 v sídle Střediska na adrese Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno 

◦ telefonicky (720 453 672) pondělí až pátek 8.00 – 20.00 

◦ přímo v terénu u lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 
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Spolupráce s ostatními organizacemi  

Od samého začátku, a tak i v roce minulém, jsme spolupracovali s organizací Člověk v tísni, 

pobočka Kladno. V minulém roce se spolupráce navázala s Centrem pro rodinu VEGA Kladno, kde 

jsme registrováni v Adresáři služeb pro rodinu na Kladensku. Na jaře loňského roku se rozvinula 

spolupráce s Farní Charitou Beroun, jejíž terénní pracovníci působí od jara 2014 i v Kladně. Zde 

spolupracujeme zejména v oblasti pomoci osobám bez domova. Dále začala spolupráce 

s Odborem sociálním Magistrátu města Kladna, oddělením sociální práce pro město. Tato 

progresivně se rozvíjející spolupráce s ostatními pomáhajícími organizacemi a institucemi na 

Kladně nás velmi těší a chceme v ní nadále aktivně pokračovat. 

Náš tým 

Bc. Vladimíra Šlancová - vedoucí pobočky  

Jan Vlk – člen výkonného výboru  

Ing. Samuel Gallat – člen výkonného výboru  

Mgr. Pavla Krčová – členka výkonného výboru 

Ivana Janoušová Dis. – členka výkonného výboru  

Miroslav Šlanc – dobrovolník, materiální pomoc  

Jitka Boudníková – dobrovolnice 

Jiřina Pacovská – dobrovolnice 

Marta Adamcová - dobrovolnice  

Věra Vlčková - dobrovolnice 

Pavlína Pospíšilová - dobrovolnice 

Tereza Šlancová - dobrovolnice 

Monika Müllerová - dobrovolnice 

Ing. Jiří Janouškovec - dobrovolník 

Hana Boudníková- dobrovolnice 

Lucie Lišková - dobrovolnice 
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Hospodaření:  
 

Výdaje Částka Příjmy Částka 

Spotřeba materiálu, PHM 6 638 Kč Přijaté dary   6 730 Kč 

Cestovné    439 Kč Státní dotace 18 000 Kč 

Ostatní služby-poštovné, telefony, výroba 
letáků, kopírování 3 270 Kč   

Ostatní nepřímé daně a poplatky- výpisy z 
TR   530 Kč   

Školení a supervize 14 660 Kč   

Dary 1 000 Kč   

Jiné ostatní náklady-pojištění 2 900 Kč   

Celkem 29 437 Kč Celkem 24 730 Kč 

 

Výhled do budoucna 
 
V příštím roce bychom rádi pokračovali ve svých činnostech a zároveň bychom chtěli naše služby 

rozvíjet a zdokonalovat. Určitě se zaměříme na protidluhovou problematiku a nabídku oddlužení 

našim spoluobčanům. 

I nadále bychom chtěli prostřednictvím našich dobrovolníků pomáhat řešit a vyplňovat samotu 

v životech druhých lidí a pomáhat dětem a mládeži ze sociálně slabých a vyloučených rodin. 

Dětem a mládeži můžeme dále nabídnout i zapojení se do tradičních, prověřených volnočasových 

aktivit CB Kladno. 

Dále přemýšlíme o charitativní akci, která by směřovala především k pomoci osobám bez 

domova. 

Z dlouhodobého hlediska vyhlížíme poskytování služeb pro osoby, které jsou na okraji 

společnosti, a které jsou ohroženy sociálním vyloučením a to zejména zajištění ubytování 

těchto osob v rámci sociálního, prostupného bydlení. 

Rádi bychom proto navázali užší spolupráci s kladenským Magistrátem, organizacemi 

Středočeského kraje, Probační službou ČR, dětskými domovy v naší lokalitě. Chtěli bychom 

pomoci lidem v nouzi s hledáním přiměřeného ubytování, pomoci jim s nastavením popř. 

s prohloubením sociálních dovedností. Hledáme vyhovující objekty, kde bychom mohli tuto pomoc 

poskytovat. Počítáme s aktivní účastí klientů, s probuzením a povzbuzováním jejich potřebné 

aktivní motivace.  
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Poděkování 
 
Chtěli bychom poděkovat na prvním místě Bohu za to, že nám ukazuje směr naší cesty, a že nám 

žehná. 

Děkujeme Sboru Církve bratrské v Kladně, za podporu a vstřícnost.  

Děkujeme našim dobrovolníkům, dále všem, kteří s námi sympatizují a těm, kteří prostřednictvím 

našeho Střediska obdarovali různými věcmi své spoluobčany.     

 

 
 
V Kladně dne 27.2.2015 
 
 

       Bc.Vladimíra Šlancová 
            vedoucí 


