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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 20199 

 

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

pod názvem: 

ZÁBRADLÍ, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ A SOCIÁLNÍ POMOCI 

MATERIÁLNÍ POMOC 

V roce 2019 materiální pomoc již téměř neprobíhala. Pouze výjimečně byla poskytnuta adresně, tj. 

konkrétním rodinám v sociální nouzi.  

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 

Počátkem roku, 27 ledna, byla v součinnosti se sborem Církve bratrské v Kladně, v prostorách tohoto 

církevního společenství, zorganizována potravinová sbírka. Vybralo se cca 420 kg potravin a drogerie 

pro rodiny v nepříznivé sociální situaci. 
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NEBÝT OTROKEM DLUHŮ 

Jak jsme již uváděli v předchozí výroční zprávě, v červenci 2018 byla Pobočce Diakonie Církve 

bratrské v Kladně udělena Ministerstvem spravedlnosti ČR akreditace pro poskytování služeb 

v oblasti oddlužení pod identifikačním číslem AO-031-2018. 

I v roce 2019 jsme se této činnosti věnovali a dá se říci, že aktivity v oblasti dluhového poradenství 

se staly pro naši Pobočku stěžejní. 

Přestože se věnujeme dluhové problematice komplexně, největší objem těchto aktivit naplňuje oblast 

oddlužení.  

Od března 2019 začala naše spolupráce s Magistrátem města Kladna na projektu „Oddlužení města 

Kladna“. Oslovením několika firem na Kladně došlo k úzké spolupráci mezi námi, konkrétním 

zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, kteří měli zájem o oddlužení. Jednalo se o čtyři firmy. Do konce 

roku 2019 bylo komunikováno se 13 osobami, z toho 3 osoby další kroky vzdaly a 10 z nich bylo 

přivedeno do fáze úpadku tzn., že jim bylo oddlužení povoleno.  

Celkově pak (i mimo tento projekt) bylo v roce 2019 podáno čtyřmi dobrovolníky 46 návrhů na 

povolení oddlužení. Všem bylo následně oddlužení povoleno, některým s přesahem do začátku 

roku 2020.  

V roce 2019 úspěšně doběhl proces oddlužení manželům, kterým jsme návrh na povolení 

oddlužení podávali v květnu 2017.  

   

Středisko zpravidla neposkytuje finanční dary ani půjčky. V této oblasti je však možné stanovit 

výjimku.  Mělo by se jednat o výjimečnou situaci a měla by to být osoba, která se střediskem 

spolupracuje dlouhodobě, min. rok. V případě půjčky má stanovenou minimální částku z půjčky k 

vrácení zpět. Dar či půjčku musí schválit Správní výbor Pobočky. 

 

 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 

◦ terénně, tj. přímo u lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci – dle domluvy 
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SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI 

Středisko v rámci komunity rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, a to od počátku své existence. 

Příklad spolupracujících organizací: 

Magistrát města Kladna, Člověk v tísni pobočka Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno, 

Probační a mediační služba Kladno, Úřad práce v Kladně, Dobrovolnické centrum Kladno. 

NÁŠ TÝM  

Mgr. Vladimíra Šlancová - vedoucí pobočky 

Správní výbor Pobočky: 

✓ Mgr. Pavla Krčová 

✓ Miroslav Šlanc 

✓ Ing. Dušan Pospíšil 

✓ Ing. Michal Krejčí 

✓ Jan Vlk 

✓ Jitka Boudníková, Dis. 

✓ Ivana Janoušová, Dis. 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích za rok 2019 v Kč 

Výdaje Příjmy 

Materiál 10 650,00 Dotace 0,00 

Služby 5 046,00 Dary 44 000,00 

Dary 15 400,00     

Pojištění 3 730,00     

Vratka dotace 3 387,00     

Celkem 38 213,00 Celkem 44 000,00 

 

Příjmy podle zdrojů za rok 2019 
  
Dary 44 000,00 

Dotace od města 0,00 

Úroky 0,00 

Celkem 44 000,00 
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Výdaje vynaložené za rok 2019 

Pro plnění obecně prospěšných služeb  

Dary 15 400,00 

Celkem 15 400,00 

  

Na vlastní činnost a správu  

Materiál (kancelářské potřeby, 

tiskárna, klíče, razítko) 10 650,00 

Služby (webhosting, telefon, 

účetnictví) 5 400,00 

Pojištění organizace 3 730,00 

Celkem 19 426,00 

 

Vratka dotace       3 387,00 

 

 

Stav peněz k 1. 1. 2019 45 501,00  Pokladna BÚ Celkem 
Rozdíl pro 
kontrolu 

Příjmy celkem 44 000,00  5 634 45 654 51 288 0,00 

Výdaje celkem -38 213,00       

Stav peněz k 31. 12. 2019 51 288,00       

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Stále děkujeme Bohu za to, že nám žehná a dává sílu.  

Velmi děkujeme všem našim dobrovolníkům. Děkujeme lidem, kteří nás finančně podpořili, ale také 

těm, kteří na nás myslí na modlitbách.  

 

V Kladně dne 28.6. 2020 

 

                        Mgr. Vladimíra Šlancová   

             vedoucí 

 

 

 


