Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně
středisko křesťanské a sociální pomoci

Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013;
IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
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).

ÚVOD
Naše činnosti i v roce 2015 směřovali ke konkrétním lidem, v konkrétních životních situacích. 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.
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.
Prioritou naší služby zůstávalo naslouchání a porozumění člověku v jeho těžkostech. Pomoc s nastavením
popř. s prohloubením jeho sociálních dovedností. Počítáme s aktivní účastí klientů, s probuzením
a s povzbuzováním jejich potřebné aktivní motivace.

DOBROVOLNĚ ČLOVĚKU ČLOVĚKEM
Středisko po celý rok aktivně rozvíjelo dobrovolnickou činnosti v programu „DOBROVOLNĚ ČLOVĚKU
ČLOVĚKEM“. Na tento program byla v červnu roku 2013 udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace
v oblasti dobrovolnické služby. Tato akreditace byla udělena na dobu tří let, což znamená, že její platnost by
vypršela v červenci roku 2016. Rozhodli jsme se v dobrovolnické činnosti pokračovat dále, a tudíž jsme na
podzim požádali Ministerstvo vnitra ČR o akreditaci novou. Na základě rozhodnutí nám byla akreditace
v oblasti dobrovolnické služby opět udělena, a to na dobu čtyř let tak, jak stanoví zákon o dobrovolnické
službě.
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V programu bylo zapojeno ke konci roku 2015 celkem 11 dobrovolníků. Tito jsou i nadále aktivní pro rok
následující.
Pro naše dobrovolníky jsme v rámci programu zajišťovali kvalitní supervize a školení. Skupinová supervize
se opět konala pod vedením supervizorky Mgr. Mileny Vaňkové, Ph.D. Zúčastněným dobrovolníkům byla
velkou pomocí. Kromě této supervize se dobrovolníci mohli zúčastnit intervizí s koordinátorem
dobrovolníků. V červnu se konal kurz pro všechny dobrovolníky s názvem „Základy komunikace, zásady
vedení pomáhajícího rozhovoru“. Kurz proběhl pod vedením zkušené lektorky PhDr. Soni Třískové, která je
mimo jiné, v týmu Pastorační a psychologické poradny při Evangelickém teologickém semináři v Praze.

POPIS ČINNOSTÍ
V loňském roce se na nás obrátilo s žádostí o pomoc 35 osob. Z roku předloňského jsme dlouhodobě
pomáhali 5 osobám a jedné rodině.
Tři dobrovolnice během roku pokračovali v návštěvách seniorů, se kterými trávili čas. Tím bylo stále
zamezováno úplné sociální izolaci těchto seniorů. Pravidelné návštěvy byly nastaveny na jednu až dvě
hodiny týdně. Součástí těchto návštěv byla i nadále pomoc s nákupem nebo vycházka.
Jedna dobrovolnice dochází do rodiny, která žije na ubytovně. V tomto prostředí, kdy rodina musí řešit
složité životní okolnosti, se věnuje doučování osmiletého děvčete.
V rámci organizace volnočasových aktivit dětí zajišťujeme ve spolupráci se zřizovatelem, Církví bratrskou
v Kladně, docházení dětí z rodin do dětských klubů. Tyto kluby jsou svou podstatou nízkoprahové a tedy
dostupné pro děti ze sociálně slabých rodin.
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:
o

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

zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi, s poskytovateli sociálních služeb, pomoc s vyřizování
osobních dokladů, doprovody na instituce apod.
o

shánění materiální pomoci, pomoc s psaním žádostí o nadační příspěvky pro matky samoživitelky,

zajišťování programu pro děti, trávení volného času s dětmi, konzultace a osobní i telefonická pomoc
rodičům
o

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. Zde je možné nabídnout i pastorační pomoc a pastorační rozhovor.
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MATERIÁLNÍ POMOC
Materiální pomocí pro sociálně slabé občany se dle potřeby zaobírali všichni dobrovolníci, ale stěžejně
měl tuto činnost na starosti jeden. Poté, co je kontaktován, přebírá materiální pomoc od dárců, následně ji
třídí a pak ji předává podle požadavků potřebným občanům. Materiální pomoc jsme poskytli jak
jednotlivcům, tak celým rodinám zejména z Kladna, ale také ze Slaného. Přesně nedokážeme odhadnout,
jaké množství oblečení jsme předali, ale počet se jistě pohybuje v řádu tun. Předali jsme i jiné věci než
oblečení jako např. obuv, lednice, pračku, nábytek (skříně, stoly, židle, postele), dětské novorozenecké
potřeby (kočárky), dětské hračky aj. Pokud se materiální pomoc i nadále bude rozvíjet tímto způsobem popř.
i se zvyšujícím se charakterem, budeme potřebovat dalšího dobrovolníka, který bude mít tuto činnost za
stěžejní. Opět jsme poskytli oblečení a obuv středisku Teen Challenge v Poštovicích.

Obrázek 1: Ukázka vybraného a následně předaného dětského oblečení a hraček

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.
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Důležitou součástí naší pomoci v této oblasti, je z hlediska prevence, zaměřené proti budoucímu
neřešitelnému zadlužení, také poskytování informací o rizicích spojených se zadlužením.
V oblasti pomoci s dluhy jsme pomáhali 20 lidem. V rámci insolvenčního řízení bylo podáno 10
Návrhů 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
s institucemi. Klienti ocenili nejen osobní přístup, ale i fakt, že pomoc byla poskytována naprosto korektně
a bezplatně.
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.
Pomoc byla poskytována:
◦

v pátek od 15.00 do 17.30 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

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI
Jsme velmi potěšeni rozvíjející se spoluprací s těmi organizace, se kterými spolupracujeme téměř od začátku
naší činnosti. Jedná se zejména o organizaci Člověk v tísni, pobočka Kladno a dále Centrum pro rodinu
VEGA, Farní Charita Beroun, Zařízení sociální intervence Kladno. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit
několika kulatých stolů, které organizuje Centrum pro rodinu Vega a dalších setkání pořádaných
pomáhajícími organizacemi na Kladně. Naším cílem a výhledem do budoucna bylo mimo jiné navázání užší
spolupráce s Odborem sociálním Magistrátu města Kladna. Toto se podařilo na podzim, kdy se uskutečnila
schůzka se zástupci tohoto odboru, kde došlo k oficiálnímu představení naší Pobočky a našich aktivit. Tato
spolupráce s ostatními pomáhajícími organizacemi na Kladně i se samotným Magistrátem města Kladna nás
těší a rádi v ní budeme i nadále aktivně pokračovat.

NÁŠ TÝM V ROCE 2015
Bc. Vladimíra Šlancová - vedoucí pobočky
Jan Vlk – člen výkonného výboru
Ing. Samuel Gallat – člen výkonného výboru
4
sídlo: Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno
IČ: 01446282
www.zabradlikladno.cz
info@zabradlikladno.cz

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně
středisko křesťanské a sociální pomoci

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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Výnosy (příjmy)

Částka v Kč

Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z Evropské unie
Příspěvky z ÚP
Příspěvky, dary od měst a obcí
Dar od Diakonie CB
Dar od sboru CB
Dary od firem, soukromých osob, neznámých dárců
Příjmy od klientů (za ubytování, za poskytnuté služby)
Ostatní příjmy (např. z prodeje výrobků)
CELKEM

Náklady (výdaje)

11 000
0
0
0
10 000
3 210
12 800
0
0
37 010

Částka v Kč

Materiálové náklady
Energie (voda, plyn, tuhá paliva, elektřina)
Cestovné
Opravy a údržba
Služby včetně nájmu
Mzdové náklady včetně odvodů
Investice (nad 40 tisíc)
Ostatní –pojištění organizace
CELKEM

17 523
0
338
0
8 423
0
0
3 805
30 089
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VÝHLED DO BUDOUCNA
V příštím roce bychom rádi pokračovali ve svých činnostech a zároveň bychom chtěli naše služby rozvíjet
a zdokonalovat. Těší nás, že jsme se stali plnohodnotnými partnery v pomoci našim spoluobčanům ostatním
pomáhajícím organizacím na Kladně, a tudíž budeme tuto spolupráci i nadále udržovat a pokud možno
i rozšiřovat.
Určitě se stále budeme zaměřovat na protidluhovou problematiku a nabídku oddlužení našim
spoluobčanům.
V oblasti materiální pomoci bychom byli vděčni za skladovací prostory, které by nám pomohly tuto činnost
lépe organizovat. Rádi bychom začali spolupráci s Potravinovou bankou v Praze a s Novým prostorem.
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.
Stále přemýšlíme o charitativní akci, která by směřovala především k pomoci osobám bez domova.
Z dlouhodobého hlediska vyhlížíme, že bychom se stali poskytovatelem sociálních služeb pro osoby, které
jsou na okraji společnosti, a které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Rádi bychom navázali spolupráci s dalšími organizacemi Středočeského kraje, Probační službou ČR,
dětskými domovy aj.

Obrázek 2: Pan Novotný se svými dětmi. Jedna z rodin, kterým jsme, mimo jiné, poskytli materiální pomoc

6
sídlo: Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno
IČ: 01446282
www.zabradlikladno.cz
info@zabradlikladno.cz

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně
středisko křesťanské a sociální pomoci

PODĚKOVÁNÍ
Stále děkujeme Bohu za to, že nám ukazuje směr naší cesty, a že nám žehná a dává sílu. Děkujeme ústředí
Diakonie Církve bratrské v Praze za pomoc, ochotu, podporu a vstřícnost. Dále sboru Církve bratrské na
Kladně, který nám poskytuje zázemí. Děkujeme Mgr. Marii Veselé z Pobočky Diakonie Církve bratrské
v Berouně, která nám poskytuje právní pomoc v oblasti dluhového poradenství.
Velmi děkujeme všem našim dobrovolníkům.
Dále všem, kteří nás finančně podpořili, ale také těm kteří na nás myslí na modlitbách. Těm, kteří s námi
sympatizují a těm, kteří darovali všelijaké věci v rámci materiální pomoci.
V ten čas řekl Ježíš:………………. „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného
srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
( Bible, Matoušovo evangelium 11, 25;28-30 )

V Kladně dne 8.2.2016
Bc.Vladimíra Šlancová
vedoucí
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