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Rok 2009 přinesl do života a provozu organizace 

několik významných změn. K obměnám došlo pře-

devším v personálním obsazení. V průběhu roku 

byli přijati noví pracovníci: Petr Hanzl, Mgr. Pet-

ra Němcová, Ivana Šmídová a Iva Krobotová, Dis. 

V této souvislosti je třeba vyzdvihnout pracovní na-

sazení Simony Kořenské a Josefa Macháčka, kteří 

po nezbytně nutnou dobu sami zajišťovali provoz 

nízkoprahových klubů. V průběhu roku nás opustily 

také dlouholeté pracovnice Simona Kořenská, Dis., 

Bc. Žaneta Csaszárová a Zuzana Beranová, Dis., kte-

rá odešla na mateřskou dovolenou. Ráda bych tou-

to cestou poděkovala těmto pracovnicím za jejich 

dlouholetou práci pro středisko.

V průběhu roku 2009 jsme úspěšně pokračovali v 

realizaci programu zaměřeného na podporu vzdě-

lávání romských dětí a mládeže prostřednictvím 

mimoškolních aktivit. Projekt byl fi nancován ze 

zdrojů EU – programu Transition Facility, Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy a sbírkového 

projektu Pomozte dětem! organizovaného společ-

ně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou 

televizí. Od pedagogů získáváme na tento program 

velice pozitivní hodnocení. Vítají zájem jiné, mimo-

školské organizace o prospěch žáků a o kvalitu je-

jich vzdělanosti. 

Po celý rok jsme také naplňovali Standardy kvality 

sociálních služeb a dětem a mladým lidem poskyto-

vali kvalitní, odborné služby a vytvořili pro ně pes-

trobarevnou paletu volnočasových aktivit. V srp-

nu 2009 se děti zúčastnily týdenního zážitkového 

pobytu v Krkonoších. Celý program byl zaměřen na 

navázání vztahů v různorodé skupině dětí, na posí-

lení vzájemné důvěry, respektu vůči druhému, učení 

se toleranci a odstraňování předsudků. Ve stejném 

areálu strávily děti také víkend na podzim.

Rok 2009 přinesl také změnu ve fi nancování níz-

koprahového klubu pro mládež Centra Alternati-

va. Prostředky získalo středisko v rámci nadlimitní 

veřejné zakázky vycházející z projektu Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Služby so-

ciální prevence v Královéhradeckém kraji“. Od červ-

na 2009 tak pochází fi nance na realizaci projektu 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpoč-

tu České republiky.

K obměně v roce 2009 došlo i mezi preventivními 

programy zaměřenými na prevenci rizikového cho-

vání pro žáky základních škol a víceletého gymná-

zia. Středisko nabízí zážitkové programy pro ško-

ly již od roku 2004. Kromě komplexního programu 

prevence rizikových projevů chování na ZŠ nabízí-

me zážitkové programy a besedy pro žáky I. stup-

ně ZŠ, interaktivní semináře pro studenty střed-

ních škol a programy specifi cké prevence na zakáz-

ku škol. Pro následující rok se chystají v této oblasti 

další zlepšení a obměny.

Domnívám se, že i v roce 2009 se nám dařilo napl-

ňovat naše poslání, tedy usilovat o sociální začleně-

ní a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mlá-

deže v regionu Jaroměř, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci, poskytovat jim podporu a odbornou 

pomoc, pomáhat řešit jejich problémy a předcházet 

tak jejich sociálnímu vyloučení. 

I tento rok jsme rozvíjeli spolupráci se základními i 

středními školami v Jaroměři. Ráda bych poděkova-

la za obohacující vzájemnou spolupráci všem ředi-

telům a pedagogům místních škol. Velmi oceňuje-

me významnou podporu, které se nám dostalo od 

zástupců Města Jaroměř. Velmi si této pomoci váží-

me a těšíme se další spolupráci.

Dovolte mi, abych dále poděkovala také všem pra-

covníkům a dobrovolníkům, organizacím i dárcům, 

kteří nás v roce 2009 podporovali a spolupracovali 

s námi na plnění našeho poslání. Podpory a spolu-

práce si velmi vážím a věřím, že bude ku prospěchu 

všech stran přetrvávat i nadále.

Bc. et. Bc. Iva Papáčková, 

ředitelka Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům

Úvodní  s lovo 
  řed i te lky
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Středisko bylo založeno 21. 12. 1992 Farním sborem v Se-

monicích. Počátkem roku 1993 byl zakoupen dům v Hav-

líčkově ulici a v září 1994 začala jeho rekonstrukce. 

Před rekonstrukcí domu a během ní byla práce postave-

na především na terénních aktivitách mezi mládeží. Stře-

disko provozovalo krizovou linku a na dobrovolnické bázi 

probíhala péče o staré a osamělé lidi.

Devadesát procent nákladů na rekonstrukci pocházelo od 

zahraničních dárců – zejména z Nizozemí. Po rekonstruk-

ci se těžiště práce přesunulo do Milíčova domu a aktivi-

ty se rozvinuly do současné podoby. Dne 17. 11. 1996 byl 

Milíčův dům slavnostně otevřen.

V září 2003 získal Milíčův dům Pověření k výkonu sociálně 

právní ochrany dětí. V roce 2007 úspěšně absolvoval Hod-

nocení kvality Českou asociací streetwork, sdružující níz-

koprahové sociální služby a úspěšně prošel také procesem 

Evaluace, realizovaným Krajským úřadem Královehradec-

kého kraje. Cílem bylo zhodnocení úrovně naplňování vy-

braných Standardů kvality sociálních služeb. 

V roce 2008 potvrdilo středisko kvalitu svých služeb 

úspěšně zvládnutou Inspekci poskytovaných služeb. 

Název střediska

Milíčův dům se svým názvem hlásí k Janu Milíči z Kromě-

říže a jeho charitativním aktivitám na Starém Městě praž-

ském ve 14. století. Nově pak také k Milíčovu domu v Pra-

ze na Žižkově, jehož zakladatelem byl Přemysl Pitter, který 

se zde věnoval péči o bezprizorní a sociálně ohrožené děti 

a mládež v období druhé světové války.   

Naším posláním je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způso-

bu dětí a mládeže v regionu Jaroměř, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, po-

skytovat jim podporu a odbornou pomoc, pomáhat řešit jejich problémy a předchá-

zet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Hlavním cílem organizace je umožnit neorganizovaným dětem a mladým lidem z re-

gionu Jaroměř aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas a předcházet tak jejich so-

ciálnímu vyloučení a sociálně patologickým jevům.

Dílčími cíli je vyhledat, oslovit a kontaktovat děti a mládež, které se ocitly v nepří-

znivé sociální situaci v regionu Jaroměř. Dále podporovat sociální začlenění dětí a 

mládeže do společnosti včetně zapojení do dění místní komunity, zvyšovat sociální 

dovednosti a kompetence dětí a mládeže, poskytovat sociálně právní ochranu dětí 

a mládeže (vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje, ochra-

na dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, sociálně výchovná činnost).

Histor ie Mil íčova domu

Poslání  a c í le
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Cílovou skupinu našeho zařízení tvoří děti a mladí lidé 

z Jaroměře a okolí ve věku 6 - 21 let, kteří se ocitly v ne-

příznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy, kterým je 

nedostupná nebo kterým z jakéhokoliv důvodu nevyho-

vuje nabídka organizovaného trávení volného času a kte-

ré nevyhledávají standardní formy institucionalizované 

pomoci a péče. Jsou to děti a mládež, v jejichž životě do-

šlo k negativní události, která ovlivnila jejich život zejmé-

na v těchto oblastech:

Škola a s ní související problémy 

Záškoláctví, šikana, strach ze školy – učitele, špatný pro-

spěch, výběr školy a pomoc se zlepšením podmínek a mo-

tivace k učení, pomoc s přípravou na přijímací zkoušky.

Rodina a v ní problematické vztahy

Rozvod rodičů, odpoutávání se od rodiny, týrání a zneuží-

vání, nedostatek času ze strany rodičů či nezájem rodičů, 

konfl ikty s rodiči či sourozenci.

Vztahové problémy

Partnerské vztahy, vrstevnické vztahy, samota - málo 

vztahů, pracovní vztahy, sociální kontakty, osobnostní 

problémy, šikana.

Konfl ikty se zákonem

Neplacení pokut, přestupky a důsledky (opakované) trest-

né činnosti, narušování občanského soužití.

Oblast zdraví

Vlastní nemoc, závislosti, těhotenství, přenos infekčních 

chorob, akutní zdravotní problémy, strach z lékaře, špatné 

hygienické návyky, poruchy osobnosti, sexualita.

Oblast zaměstnání

Nízká kvalifi kace, nezaměstnanost, nespokojenost z prací.

Oblast bydlení

Špatná bytová situace, hledání azylového bydlení.

Principy jsou vyjádřením základních hodnot, ze kterých činnost Milíčova domu vychází.

Nízkoprahovost 

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům realizuje služby tak, aby byla umožněna jejich maximální 

dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a fi nanční bariéry, které by 

bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb. 

Klienti mohou služby využívat anonymně a bez registrace, tedy bez uvedení jména a jiných osob-

ních údajů (eviduje se pouze přezdívka). Služby sociálního charakteru jsou jim poskytovány bez-

platně. V rámci otevírací doby mohou kdykoliv přijít a odejít ze zařízení. Mají svobodnou volbu 

ve výběru činnosti, které se budou v klubech věnovat (pokud je tato činnost v souladu se stano-

venými pravidly).

Dobrovolnost a nezávislost

Děti a mládež využívají služby Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům dobrovolně, na základě své-

ho vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen ne-

dobrovolně využívat služby Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům. Pracovníci Diakonie ČCE - stře-

disko Milíčův dům respektují vlastní rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.

Rovnost

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům poskytuje služby všem dětem a mladým lidem v regionu 

Jaroměř bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání, politického či jiné-

ho smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menši-

ně, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Respektování základních křesťanských hodnot

Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepři-

jímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chová-

ním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech od-

mítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních křesťan-

ských hodnot, kterou se Diakonie ČCE - středisko Milí-

čův dům snaží respektovat a naplňovat. Mezi další patří 

uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti kaž-

dého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každé-

ho jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost 

přistupovat ke každému člověku s určitou mírou lásky a 

pochopení.

Cí lová skupina Principy
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Milíčův dům vykonává na základě pověření Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje sociálně právní ochranu v těchto oblastech:

• vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje

• činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 

vzniku

• zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě

• poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o zdravotně postižené

• pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řeše-

ní výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho vý-

chovou

• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům poskytuje svoje služby v souladu se záko-

nem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou provozovány tyto činnosti:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• sociálně terapeutická činnost

• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Sociálně právní  ochrana dětí 

a mládeže

Sociální  s lužby

Klub malého Bobše

Je klub určený pro děti a mládež ve věku od 6 do 14 let. 

Probíhají zde různé výtvarné a rukodělné aktivity. Promí-

tají se fi lmy pro děti, pořádají se soutěžní odpoledne, be-

sídky, dílny vaření, jezdí se na jednodenní i vícedenní vý-

lety. V rámci tohoto klubu je realizován pravidelný pro-

gram doučování pro žáky základních škol. Otevírací doba 

je od pondělí do čtvrtka od 13:00 do 17:00 hodin. V pá-

tek otevřeno při akcích pro děti.

Centrum Alternativa

Klub je určený pro mládež od 15 do 21 let. V Centru se 

konají fi lmové kluby, tvořivé dílny, výstavy, zábavy, tur-

naje, besedy a přednášky. Návštěvníci mají k dispozi-

ci stolní fotbálek a internet zdarma. Ke klubu náleží také 

hudební zkušebna. Pro klienty Centra Alternativa probí-

hal v roce 2009 kroužek Breakdance. Otevírací doba je od 

pondělí do čtvrtka od 15:00 do 19:00 hodin. V pátek je 

otevřeno při akcích pro mládež.

Nízkoprahové kluby 

pro děti  a mládež
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Výkon obecně prospěšných prací

Milíčův dům nabízí možnost výkonu trestu obecně pro-

spěšných prací pro odsouzené k alternativnímu trestu. 

V roce 2009 bylo vykonáno 5 trestů obecně prospěšných 

prací. Klienti Probační a mediační služby v Náchodě po-

máhali s údržbou, úklidem a výmalbou objektu.

Stáže a praxe

Pro získání zkušeností a rozvoj oboru umožnilo středisko 

stáže pro kolegy z nízkoprahových zařízení z celé České 

republiky, včetně kolegů z Diakonií ČCE – středisko Roky-

cany a Jablonec nad Nisou.  Praxi ve středisku vykonáva-

li studenti vysokých škol a Střední odborné školy sociál-

ní – Evangelické akademie z Náchoda.

Dobrovolnický program

Milíčův dům využívá také nabídky dobrovolnické práce. 

V roce 2009 nás podpořili dobrovolnickou prací Lucie Ja-

noušková (31 hodin), Denisa Marková (40 hodin) a Vero-

nika Palkovičová (18 hodin). Spolupracovaly na přípra-

vách aktivit do klubů, pomáhaly na přípravách akcí Milí-

čova domu. Dobrovolníkům vydává středisko potvrzení o 

dobrovolnické práci.

Členství v profesních organizacích

Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové so-

ciální služby 

Pracovní skupina nízkoprahových zařízení Královéhra-

deckého kraje – jejími členy jsou nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji, jejich spolu-

práce funguje dlouhodobě a dobře již několik let. 

Komunitní plánování

Milíčův dům je členem realizačního týmu.

Dalš í  akt iv ity

Únor

Noc v Milíčově domě

Filmový klub - Návštěvníci I

Diskotéka

Březen

Odpolední pečení 

Filmový klub – Simpsonovi

Filmový klub - Návštěvníci II

Arteterapie – keramika

Duben

Filmový klub - Lovecká sezona I

Výlet do Adršpachu

Filmový klub - Lovecká sezona II

Arteterapie - barvy na sklo

Květen

Filmový klub – Muzikál ze střední

Šipkovaná – cesta za pokladem

Grafi cké kreace na lavičkách

Filmový klub

Diskotéka

Filmový klub: Lets dance 2

Červen

Fotbalový turnaj

Z pohádky do pohádky

Meziškolní vědomostní soutěž 2

Aquapark HK

Filmový klub: Divoký Stomp

Filmový klub: Dokaž to!

Přehled klubových akcí  v roce 2009
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Červenec

Filmový klub Let´s dance 1

DO - RE- Mi

Diskotéka KMB

Velká prázdninová diskotéka

Návštěva starého koupaliště

Festnefest 4

Turnaj ve stolním fotbálku

Filmový klub – Letś dance 2

Poznávací výlet Terezín

Srpen

Letní tábor v Dolní Malé Úpě - hotel Javor

Projekce táborových fotek

Lovci pokladů

Vaření KMB

Beseda o škole

Fotbalový turnaj V HK

Pinpong na starém koupališti 

Malování terasy

Září

Turnaj v přehazované

Filmový klub Asterix a Obelix

Projekce z festivalu romské hudby v Hořicích

Říjen

Halloween

Filmový klub: Muzikál ze střední

Filmový klub: ALPHA DOG

Filmový klub: Pravá blondýnka 3

Listopad

Šipkovaná-cesta za pokladem

Den otevřených dveří

Zimní víkendový pobyt v Krkonoších

Prosinec

Mikulášské výtvarné odpoledne

Vánoční besídka

Soutěž v Breakdance
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Statist iky – sociální  s lužby a uživatelé s lužeb v č ís lech

Počet záznamů za rok 2009

Statistika klientů Muži Ženy Návštěvy Celkem

Počet klientů 44 51 0 95

Počet prvních kontaktů 5 8 0 13

Počet kontaktů 1162 1535 141 2838

Počet vykonaných služeb 2865 3860 117 6842

Druhy sociálních služeb Počet služeb zahrnutých
Počet poskytnutí za rok 2009

Muži Ženy Návštěvy Celkem

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 5 48 62 2 115

Sociálně terapeutické činnosti 4 79 98 2 179

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 18 2456 3304 45 5807

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 4 282 391 68 741

Součet 32 2865 3860 117 6842

Kolika klientům poskytnuto za rok 2009

Muži Ženy Návštěvy Celkem

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 26 35 0 61

Sociálně terapeutické činnosti 22 30 0 52

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 39 34 0 73

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 34 38 0 72
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Sociální služby (druh)
Počet poskytnutí za rok 2009 Kolika klientům poskytnuto za rok 2009

Muži Ženy Návštěvy Celkem Muži Ženy Návštěvy Celkem

Akce konané klubem (Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) 105 159 58 322 31 35 0 66

Akce mimo klub (Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) 133 183 10 326 25 29 0 54

Brakedance kroužek (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost) 32 0 32 5 0 0 5

Doučování (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 317 541 0 858 22 25 0 47

Doučování/PC kroužek (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 228 300 0 528 26 27 0 53

Filmový klub (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 67 107 1 175 23 26 0 49

Hudební a taneční aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 361 478 1 840 28 30 0 58

Individuální rozhovor/kontaktní práce (Sociálně terapeutické činnosti) 67 71 138 21 25 0 46

Internet (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 386 439 3 829 27 26 0 53

Jednání s institucemi ve prospěch klienta (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů) 30 32 0 63 24 29 0 53

Kontakt se společenským prostředím (Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) 16 20 0 36 10 10 0 20

Podpora vlastních aktivit (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 208 250 4 463 28 27 0 55

Pomoc v krizi (Sociálně terapeutické činnosti) 1 1 0 0 0 0

Poradenství (Sociálně terapeutické činnosti) 1 8 1 10 1 7 0 8

Poskytnutí informace (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů) 9 13 2 26 7 10 0 17

Práce s osobami blízkými (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů) 9 16 0 25 7 13 0 19

Práce se skupinou (Sociálně terapeutické činnosti) 11 19 0 30 7 13 0 20

Preventivní aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 4 4 0 8 4 4 0 8

Situační intervence (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 1 2 0 3 1 2 0 3

Skupinové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 169 292 0 461 24 25 0 49

Sportovní aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 53 56 0 109 20 19 0 39

Stolní fotbálek (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 235 294 2 531 27 28 0 55

Terén (Zprostředkování kontaktu se Společenským prostředím) 28 29 0 57 8 9 0 17

Volnočasová aktivita (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 59 50 34 143 12 6 0 18

Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 7 3 0 10 6 3 0 9

Výtvarné aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti) 329 488 0 817 26 27 0 53

Zprostředkování kontaktu na návazné služby (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů) 0 1 0 1 0 1 0 1

Součet 2865 3860 117 6842
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Primární prevenci je realizována školenými pracov-

níky od roku 2004. Základním školám je nabízen 

ucelený program primární prevence pro žáky 3. – 9. 

tříd základní školy:

Zážitkový program pro I. stupeň

Program se skládá ze tří dvouhodinových zážitko-

vých lekcí realizovaných v průběhu tří roků (3. - 5. 

třída). Cílem dvouhodinové zážitkové lekce je pou-

kázat a pojmenovat vztahy mezi žáky ve třídě. 

Komplexní program prevence rizikových proje-

vů chování na ZŠ

Cílovou skupinou této aktivity jsou žáci 2. stupně 

ZŠ a studenti primy až kvarty víceletých gymnázií. 

Program je veden interaktivních formou. Pro každý 

ročník je připravena dvouhodinová prožitková lek-

ce zaměřená na dané téma: 

6. ročník

1) Poznávání svých emocí a nálad a obrana před 

agresivním chování - prevence před šikanou

7. ročník

2) Problematika rizikového chování - uvědomění 

si interaktivní formou a formou hry vlastní hod-

noty a priority

3) Multikulturní výchova – dvouhodinový zážit-

kový program, který je zaměřen na otázky týkající 

se tolerance k odlišnostem (národnostní menši-

ny, náboženství, zvyky, tradice a kultura) a před-

cházení předsudkům

8. ročník

4) Vztahy v třídním kolektivu, partnerské vzta-

hy a sexualita - založeno na týmové spoluprá-

ci ve třídě, vztah chlapec – dívka, bezpečný sex

5) Komunikace nás provází na každém kroku… 

- problematika navazování vztahů a komunika-

ce mezi vrstevníky, kamarády, partnery i rodin-

nými příslušníky 

9. ročník

6) Poznání sebe sama, výběr povolání, zdravý ži-

votní styl - ponecháno na volnosti žáků, práce 

s emocemi a uvědoměním si sebe sama a svých 

pocitů

7) Co mě čeká po základní škole? - zamýšlení se 

nad sebou samým, vzájemné poznávání, mož-

nost si představit svou budoucnost a svůj život 

v průběhu několika následujících let.

Programy probíhají v prostorách Milíčova domu 

i na základních školách. 

V roce 2009 se program uskutečnil na ZŠ Na Os-

trově a ZŠ Boženy Němcové, na ZŠ Jaroměř – Jose-

fov a Gymnázium, ZŠ Komenského Josefov a Střed-

ní odborná škola Jaroměř. Lekcí a programů se zú-

častnilo cca 273 žáků.

Pedagogové využívali rovněž konzultací s pracov-

níky a realizovaly se preventivní aktivity na zakáz-

ku samotných škol.

Cílem primární prevence je ochrana před sociálně-patologickými jevy či společensky nežádoucími jevy, otevřená atmosféra ve třídě s prvky důvěry a ochoty si porozu-

mět, dále představení Milíčova domu a rozšíření povědomí o existenci MD mezi dětmi jako instituce sociální pomoci, navázání spolupráce se školami v rámci výchovy 

a pomoci dítěti.

Projekt je realizován ve spolupráci s Gymnáziem 

a Střední odbornou školou v Jaroměři. Program je 

určen pro žáky 6.-9. tříd a je zaměřen na preven-

ci drog a násilí. Lektory jsou předem vyškolení peeři 

(studenti gymnázia a pedagogického lycea).

V roce 2009 byl program realizován v 6. třídách 

na ZŠ Na Ostrově, ZŠ Jaroměř - Josefov, ZŠ Bože-

ny Němcové, ZŠ Josefov, Komenského a Gymnáziu 

a Střední odborné škole Jaroměř. 

Samotný program se skládá ze 4 zhruba 1,5 hodi-

nových setkání. 

1. setkání - informace o drogách, alkoholu a kou-

ření, závislost a cíle 

2. setkání – agresivita, násilí, šikana

3. setkání - umění odmítání alkoholu, drog, násilí

4. setkání – působení reklamy o drogách a alko-

holu

Primární  prevence

Studentský program 

„Prevence sociálně 

  patologických jevů 

  na škole“
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Centrum Alternativa od června 2009 využívá k fi -

nancování poskytování sociálních služeb prostřed-

ky, které získalo v rámci nadlimitní veřejné zakáz-

ky realizované Krajským úřadem Královéhradecké-

ho kraje. Tato veřejná zakázka vychází z projektu 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-

nost „Služby sociální prevence v Královéhradec-

kém kraji“. Finance na realizaci projektu pochází 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpoč-

tu České republiky.

Závazek Milíčova domu provozovat nízkopraho-

vé zařízení pro děti a mládež (konkrétně pro děti, 

mládež a mladé dospělé ohrožené společensky ne-

žádoucími jevy) představuje komplexní zajiště-

ní služeb mládeži a mladým dospělým ve věku od 

15 do 21 let. Cílem je zlepšit kvalitu jejich živo-

ta předcházením nebo snížením sociálních a zdra-

votních rizik souvisejících se způsobem jejich živo-

ta, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociál-

ním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace.

Komplexním zajištěním služeb se rozumí zejména 

zabezpečení veškeré organizační a odborné čin-

nosti požadované k provozu nízkoprahového za-

řízení v rozsahu základních, případně i fakultativ-

ních činností, a to zejména služby podle § 62 Zá-

kona o sociálních službách a § 27 prováděcí vy-

hlášky. Konkrétně se jedná o výchovné, vzděláva-

cí a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutic-

ké činnosti a pomoc při uplatňování práv, opráv-

něných zájmů a při obstarávání osobních záleži-

tostí mládeže a mladých dospělých. Dále sem spa-

dá základní sociální poradenství podle § 37 Záko-

na o sociálních službách a § 3 prováděcí vyhlášky 

zaměřené na vyřešení nepříznivé sociální situace. 

Realizace projektu potrvá do 30. 06. 2012.

Centrum Alternativa je otevřené všem mladým li-

dem od 15 do 21 let od pondělí do čtvrtka v čase 

od 15:00 do 19:00 hodin. Za rok 2009 se čajov-

na výrazně vizuálně proměnila. Proběhla výmalba 

prostor klubu za asistence klientů Probační a me-

diační služby vykonávajících zde trest obecně pro-

spěšných prací, přibyl zde bar jako místo společ-

ného setkávání a komunikace a zakoupil se nový 

stolní fotbálek. Každé úterý od 17:00 hodin pro-

bíhá v prostorách jaroměřského gymnázia trénink 

Breakdance. Tréninky nefungují jen samy pro sebe, 

ale klienti jsou motivování účastí na soutěžích a 

vystoupeních. Vytvořila se tu dobrá parta lidí, a 

breakdance tak integruje mládež romského etnika 

do majority a nabízí společnou platformu pro sdí-

lení hodnotových zájmů.

Centrum Alternativa a Evropská unie

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je fi nancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 
PODPORUJEME

VAŠI BUDOUCNOST

www.esfcr.cz
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Individuální projekt Služby sociální prevence v Krá-

lovéhradeckém kraji

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům, resp. klub Cen-

trum Alternativa od června 2009 využívá k fi nancová-

ní poskytování sociálních služeb prostředky, které zís-

kal v rámci nadlimitní veřejné zakázky realizované Kraj-

ským úřadem Královéhradeckého kraje. Tato veřejná za-

kázka vychází z projektu Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost „Služby sociální prevence v Krá-

lovéhradeckém kraji“. Finance na realizaci projektu po-

chází z Evropského sociálního fondu a státního rozpoč-

tu České republiky. Realizace projektu potrvá do polo-

viny roku 2012. Centrum Alternativa je otevřené všem 

mladým lidem ve věku od 15 do 21 let od pondělí do 

čtvrtka v čase od 15:00 do 19:00 hodin. 

Sbírkový projekt Pomozte dětem! „Klub malého 

Bobše“

Na podzim 2009 začal tým Diakonie ČCE – střediska 

Milíčův dům v Jaroměři realizovat projekt Klub malého 

Bobše. Finanční podpora ve výši 210 tisíc korun pochází 

ze zdrojů veřejné sbírky Pomozte dětem! organizované 

společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou 

televizí. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality živo-

ta posílením dovedností a kompetencí romských dětí ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 

do 14 let. Cíle jsou naplňovány prostřednictvím aktivit 

zaměřených na zvládnutí základní školní docházky a in-

tegraci do většinové společnosti.

Sbírkový projekt Pomozte dětem! , individuální 

projekt „Vasko“

Projekt je zaměřen na podporu chlapce se středně těž-

kou mentální retardací ve věku 17 let. Předmětem pro-

jektu je nákup počítačového vybavení, které chlapci po-

může lépe se zapojit do procesu vzdělávání a rozvinout 

a posílit jeho dovednosti a vědomosti. Počítač slouží 

chlapci jako zdroj zábavy a zároveň funguje jako mo-

tivační prvek k učení. Součástí projektu je monitoring 

rozvoje chlapce v oblasti vzdělávání na základě získané 

podpory. Projekt běží od podzima 2009.

Projekt Učení je hra, z dotačního programu na pod-

poru vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

Do projektu „Učení je hra“ se zapojily romské děti z Ja-

roměře a Josefova. Program doučování realizovaný 

v Klubu malého Bobše pod vedením lektorů byl přípra-

vou na školní výuku. Doučování probíhalo jak v pro-

storách Milíčova domu, tak na Základní škole Jaroměř 

– Josefov, kam docházeli externí lektoři. Díky skvělé ko-

munikaci s učiteli jsme mohli pomoci s problémovější-

mi žáky, které jsme motivovali k doučování, a tím k po-

krokům v rámci školního vyučování. Projekt „ Učení je 

hra“ byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy. 

Projekt „Učíme se pro život“ v rámci progra-

mu Transition Facility 2006 – Podpora vzdělává-

ní romských dětí a mládeže prostřednictvím mimo-

školních aktivit

Koncepce projektu byla založena na následujících po-

třebách skupiny. Vytvoření podmínek na zvládnutí uči-

va na základní škole a poskytnutí podpory v jejich inte-

graci do většinové společnosti. Hlavním cílem projektu 

bylo posílení dovedností a kompetencí romských dětí 

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí prostřed-

nictvím aktivit zaměřených na zvládnutí základní škol-

ní docházky a integraci do většinové společnosti. Pro-

jekt se realizoval po dobu 12 měsíců. 

Projekt „Učíme se pro život“, fi nancovaný MŠMT a sbír-

kovým projektem Pomozte dětem! organizovaným spo-

lečně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou te-

levizí 

Projekt „Učíme se pro život“ byl zaměřený na podpo-

ru vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím 

mimoškolních aktivit. K dosažení cílů projektu nám po-

máhali také pedagogové základních škol a rodiče za-

pojených dětí. 

Program doučování byl velice účinný v pomoci dětem, 

které těžce zvládali učivo na základní škole. Zatímco 

program PC kroužku byl klientům užitečný v k prohlou-

bení dovedností v práci na počítači a tím i zvyšování 

počítačové gramotnosti. Doučování probíhalo v prosto-

rách Milíčova domu pro žáky jaroměřských základních 

škol a v prostorách Základní školy Jaroměř – Josefov 

pro žáky, kteří do Milíčova domu z důvodu velké vzdále-

nosti od domova nemohli docházet.

 „Prevent team Jaroměř“, Nadace O2

Za podpory Nadace O2 realizuje Milíčův dům projekt 

s názvem „Prevent team Jaroměř“. Cílovou skupinou to-

hoto projektu jsou mladí lidé ve věku 11 - 18 let z Ja-

roměře a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situ-

aci, jsou jí ohroženi, nebo z jakéhokoliv důvodu pro ně 

nevyhovuje nabídka organizovaného trávení volného 

času. Tato cílová skupina nevyhledává standardní for-

my institucializované pomoci a péče.  

Zvláštní  projekty
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Veřejná sbírka 

V loňském roce proběhly dvě aktivity v rámci veřej-

né sbírky realizované za účelem pomoci dětem mla-

dým lidem navštěvující Milíčův dům formou prode-

je drobných upomínkových předmětů. Výtěžek Ve-

řejné sbírky za rok 2009 byl 8 044,-Kč. 

Den dětí a 20. výročí Diakonie ČCE

Akce se uskutečnila při příležitosti Mezinárodní-

ho dne dětí a 20. výročí znovuobnovení Diakonie 

ČCE. Na fotbalovém stadionu TJ Jiskra v Jaroměři 

se v pondělí 1. června konal fotbalový turnaj, kte-

rý pořádala Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům. 

Soutěže se zúčastnilo šest týmů, včetně zástupců 

Městského úřadu v Jaroměři. S prázdnou však ne-

odešel nikdo.

Festnefest IV. 

Festnefest je neziskový festival pro všechny mladé. 

Dne 25. července se tato akce v Jaroměři uskutečni-

la již po čtvrté. Připravili jsme program, jehož sou-

částí byly koncerty kapel, vystoupení DJ´s, čajovna 

s etnoscénou, jarmark a dětský koutek. 

Našim cílem je každoročně uskutečnit pro všechny 

mladé zajímavou akci o letních prázdninách, před-

stavit město Jaroměř jako místo, kam stojí za to 

přijet, ale také seznámit návštěvníky s činností níz-

koprahových zařízení pro děti a mládež v našem re-

gionu. Festnefest by se nemohl uskutečnit bez fi -

nanční podpory Městského úřadu v Jaroměři.

Na základě ohlasů samotných návštěvníků, účinku-

jících i organizátorů byl čtvrtý ročník neziskového 

festivalu pro mladé Festnefest velice zdařilá akce. 

Díky dosud získaným zkušenostem s pořádáním to-

hoto festivalu se jeho realizace obešla bez kompli-

kací. Podařilo se naplnit jak stanovené cíle festivalu, 

tak zajistit jeho fi nanční náklady a personální za-

bezpečení. 

Týden pro nízkoprahové kluby III.

Milíčův dům se v roce 2009 opět zapojil do celo-

národní akce „Týden pro nízkoprahy“. Při této příle-

žitosti pracovníci uspořádali pro děti turnaj v pře-

hazované. V pátek dne 25. září se na hřišti Základní 

školy v Josefově sešly týmy z nízkoprahového zaří-

zení pro děti a mládež Milíčův dům a NZDM Smajlík 

z Jaroměře – Josefova, aby změřily svoje síly v pře-

hazované. Akce se uskutečnila pod záštitou České 

asociace streetwork.

Den otevřených dveří, 24. listopadu 

Dne 24. listopadu pořádala Diakonie ČCE – středis-

ko Milíčův dům Den otevřených dveří, aby s veřej-

ností i klienty oslavila již 17tileté výročí své exis-

tence. Den otevřených dveří probíhal na dvou mís-

tech. V prostorách Milíčova domu proběhla dopo-

ledne výtvarná soutěž, kterou pracovníci Klubu ma-

lého Bobše uspořádali pro žáky 2. a 3. tříd míst-

ních základních škol. Pracovníci Centra Alternati-

va uspořádali besedu na téma „Aids“ pro studenty 

3. ročníku Střední odborné školy řemeslné. Besedě 

předcházela animace fi lmu na dané téma. Po třetí 

hodině odpolední si mohli pozvaní hosté a návštěv-

níci vyslechnout úvodní slovo ředitelky střediska, 

poté shlédnout prezentaci aktivit, úspěchů a plánů 

Milíčova domu. Na Náměstí ČSA si veřejnost moh-

la koupit slosovatelné svíčky a po setmění shléd-

nout Fireshow o.s. Ascarya. V podvečerních hodi-

nách se několik desítek zájemců vydalo ve světýl-

kovém průvodu do Milíčova domu, kde si poslechli 

koncert hudební skupiny ČABRAKA z České Skalice. 

Po skončení kulturního programu proběhlo sloso-

vání. Tři šťastlivci si odnesli balíčky plný překvapení

 

Vánoční trhy 

Jako každým rokem jsme se i letos zúčastnili ad-

ventních trhů u divadla v Jaroměři. Dne 13. prosin-

ce jsme předvedli návštěvníkům, jaké výrobky umí-

me vyrobit, seznámili zájemce s tím, čím se Milíčův 

dům zabývá, načerpali jsme vánoční atmosféru pl-

nou vánočních koled, zvyků a dárků.

Fundrais ingové aktiv ity a publ ic re lat ions
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vity v rámci veřej-

omoci dětem mla-

m formou prode-

mětů. Výtěžek Ve-

,-Kč. 

ČCE

sti Mezinárodní-

bnovení Diakonie 

Jiskra v Jaroměři 

alový turnaj, kte-

sko Milíčův dům. 

včetně zástupců 

rázdnou však ne-

o všechny mladé. 

roměři uskutečni-

gram, jehož sou-

pení DJ´s, čajovna 

utek.

ečnit pro všechny 

rázdninách, před-

, kam stojí za to 

íky s činností níz-

ládež v našem re-

gionu. Festnefest by se nemohl uskukututttutuutečnečnečnečnečnečnečnit it it it itt it bez fi -

nanční podpory Městského úřadu vv vvvv JarJarJarJarJarJarJaromomoměomomomom ři.

Na základě ohlasů samotných nánááávštvštštvštvštštštěvěvněvněvněvněvněvníkůk , úúčinku-

jících i organizátorů byl čtvrrrrtýtý tttý tý tý ý ý ý ročročročročročročročo níkníknnnníkník nenenn neneneziszz kového 

festivalu pro mladé Festnefefffneefefestestestestestestest v v v ve  ve v liccccccce ze ze ze ze ze ze zdddadařdd ilá akce. 

Díky dosud získaným zkuškuškušušuškušenoenoenoenoenoenoenosteststsstess m sm sm sm sm sm sm s po po po po po po pořádřřádřádřř dáním to-

hoto festivalu se jeho o o ro ro ro rrrrealealealealealealealizizaiziziziz ce ce ce ce ce cece obeobeobeobeobeobeobešlašlašlašlalašlašla b be bebe bebebez kompli-

kací. Podařilo se napapapppppplnilnilnilninilnilnil t jt jt jt jtt jt jt jak ak ak ak akak k stastastastastastastanovnovnovnovnovnovnovenéenéenéenéenéenéenéené cc c cí cí c c le lleelee festivalu, 

tak zajistit jeho fifififi nfi nfi nfi nnfinnančančanaanančanční nnnnn náknáknáknáknáknáknákladladladladladadlady ay ay ay ay ay ay ay  pe pe pe pe pe pe persos nální za-

bezpečení. 

Týden ppprprprprproprprp  nízkoprahovhovhovhhohovhovhové ké kééé ké ké ké lublubublublubublul y Iy Iy Iy Iy Iy II.II.II.II.II.II.

Milíčůvv dv dv dv dv dvvv  dv ům se v rrrrrroceoceoceoceoceoceoce 202009 opět zapojil do celo-

národnnnnnnnnnní aí aí kcececececece „TTTTTTTTýdeýýýýýý n pro nízzkopprahrahhraha y“.y“.““yy  Př PřPPP i tii éto přpp íle-

žitosti  pppppppracrararrarr ovníci uspořádaaaá aaaalililliili propropropropropropro dě dě dě dědě dě děti titittitit turturnaj v pře-

hazovaaaaaaaaané. V pátá ek dnenenenenen  25 25 2525 25 25 25. z. z. z. z. z. z. záříáříáříáříáříáříáří se se se se se se se na na na na na nana h hř h hř h hřh ištšišišš i Základní

školy vv v v JJv Jv Jv oseosefově sešlllly ty y tyyyy ýmyýmyýmyýmyýmyýmyýmy z zz z zzz nízníznízníznízníznízkopkopkopkopkopkopkoprararahrahrahrahra ovéooooo ho zaří-

zení prooo o o ooo o děti a mládeeeeež Mž Mž MMMž MMilíilíilíilíilíilíilíl čůvčůvčůvčůvčůvčůvčův dů dů dů dů dů dů dům am am am am am am aa NZ NZ N NZ NZ NZN DM DDDDD Smajlík

z Jarommměměřě e – Josefovavavvaav , aaaaaaaby by by byby by by změzmězmězmězmězmězměřilřilřilřilřilřilily sy sy sy sy sy sy vojvojvovojvojvovoje se íly v pře-

hazovannnéné.nnénénén  Akkkce se uskusus uteuteuteuteuteuteuteut čničničničničničničnila la la la la la la podpodpodpodpodpodpodp  zá zá zá z zá z záštištišš touoo  Českéé 

asociaceee ee ee e streetwork.

Den otevvřvvřvřv ených dvevv ří,ř  24. listtopaopadu dud

Dne 24. lisssstssss opadu du pořádaádaádaádaáddád lalalalaala DiaDiaDiaDiaDiaiDiakonkonkonkonkonkonko ieieieie eie e ČCEČČČCČCČČC  – střtředid s-

ko Milíčův v  dům ů Den ottttttevřevřevevevevřvřenýenýenýenýenýenýenýe ch chchch ch ch ch dvedvedvedvedvedvedveřřřří,řř  aby s veřej-

ností i klieentyn  oslavila ji jijjij jijiž 1ž 1ž 1ž 17ti7ti7ti7ti7ti7ti7tiletletletletletetleté vé vé vé vé vé vé výýýýrroýroý čí své exis--

tence. Den ooootevřených dvdvdvdvdvddveříeříeříeříeřeříeří prprprprppr probíobíobíobíobíobío hahalhalhalhalhalhal  nna  n n n  dvou mísmísmísmísmísmísmísm -

tech. V pV pV pV pV ppV prosrosrosrosrosrosrosstotoortortototo ácácháchácháchácáchá M MiMMMMM líčlí ova domu proběhla aaaaa dopdopdopdopdopdopdopo-ooooo

ledne výtvýtvýtvýtýtvýtvýtý vavavarvavavava nááá ááá sssssousouso těžtěžěžtěžtěžětě , kterou pracovníci Klubububbbu mu mu mmu mu mma-

lého BBBobšobšbšobšobšobšše ue ue ue ue ue ue uspospospospospoposp řádřádřádřádřádřádádalilaa  pro žáky 2. a 3. tříd md mmmd md md místístístístístísst-

ních zzzzzákláklkláklklklákll dadnadnadndd íchchchchhch škškš ooolol.ol.oo    Pr P PrP acovníci Centra Alterererererernatnananananana i-

va uspppsppppořáořářááořáořáádaldadadadada i b bbbbb beseeseeseeseeseeseesedduddu dd na nanannnn téma „Aids“ pro studeudeeeududeud ntyntyntyntyntyntyy 

3. roččččččníkníkníkníkníkníkníkn u Su Su Su Su Su Su třetřetřetřetřetřetředdddndnídn  oddododododdborborbborborbo né školy řemeslné. BeBBeBeeBesedeeesee ě

předchdchchhchchházezeázeezeáz la la la a a anianiananianianin macmamacmacmacmacm e fififififi lmu na danéa  téma. PoPoPoPo třtřtřtřtřtřtřetíetetíetíetíetíetít   

hoddiněněnněn  ododpolednní si mohlohlohohlohohlohli ppi pi pi pi pppozvozozvozvoozvozvaníaaaaa  hosté a návvvštěštěštěštěštěštěv-v-v-v-v-v-

níci vyslyslyslyslyslyslys echechechechechechechnounounounonounounoun t út út út út út út úvodvodvodvodvodvodvoodní ní níní níní ní sloslosloslosloslovo vo vo vovovo o ředředředředřředitetetettelkylkylkylkykykylkyky st st st stst sts ředředředředředředřediskiskissska,

potpotpotpotpotpotpotééé sé séé shléhléhléhléélélédnodnodnodnodndnout uutuu prezentaci aktititiivitvitvittit, úspěěěěchůchůchůchůchůc  a aaaa pláplánů ůnůnůůůů

MilMili íčočočova v domu. . Na NaNNN Námáměstěě í ČSA si veřejnost moh-

la koupit slss ososovatva elnl é sé víčvíčvv ky a po setmění shléd-

nout Ft ireshoow oow .s..s.s  As AsAsAsscarcacarcaa ya. V podvečerních hodi-

nách se nnnnnněkoěkoěkoěkoěkoěkoěkoliklikliklikliklikik dd de desítsítsítsítsísíts ek ek ek ek ekek zázájá emcee ů vydalo ve svěv týltýt -

kovém mmmm průprůprůprůprůprůprůvodvodvodvodvodvodvodo u du du du du du du ddo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mililíilíilíililil čovčovčovčč a domu, kde si poslechlihliiihlihlihli 

koncereerert h hhh hh hudeudeudeudeudeudeudebníbníbníbníbníbníbní sk sk sk sk sk sk skupiupiupiupiupiupiupinynyny nynyny ny ČABČČ RAKA z České Skalice..ce  

Po skokokooončenčenčenčenčenčenčen ní ní ní nní ní ní kulkulkulkulkulkulkulturturturturturturturníhníhníhníhníhníhní o o po po po po oo rogrorroro ramu proběhlo sloso-

vání. TřiTTTřTT  šťšťšťšťšťšťšťastastastastastastasts livlivlivlivlivlivlivci ci ci ci ccici si si sisi si si si odnodnodnodnodnodnodneeesleslesleslesle i balíčky plný překvaapennnní

VánV očnččččč í tí tí tí tí tí tí trhyrhyrhyhyrhyrhyrhyh   

JakJakJakJ ko ko ko k ko kko každaždaždaždždaždaždým ýmýmmým ým ým rokrokrokrokrokrokem ememem emem em jsmjsmjsmjsmjjsmjsmjsme se se se see se i leleletostososoos zúzzzz časa tnitnili ad-ad-d-d-d-ad-d

ventníí hhch chh trhttt ů uů uů uuuuů u di didi di di di divadvadvadvadava la la v Jv Jv aroaaaa měřměěě i. . DneDnDnDneDn  1313. proso in-

ce ce ce cece cee jsmjsmjsmjsmjsmjsmjsme pppppppředededeedvedvedvedvedvedvedvedlilili lilili návnávnávnávnávnávn štěštětěštětětětštěvnívnvnívnívnívnvn kůmkůmkůmkůmkůmkůmkům, j, j, j, j, j, j, jaakakéaaakéaké výv robky umí-

me memememememe vyvyvyvyrvyvyvv obibibibibibobit,t, t, t, t, t, t, sezsezsezsezsezsezseznámnámnámnámnámnámnámiliililiiliiliilili zázázá zá zázá zájemjememememememce cece cece cece s ts ts ts ts ts ts tím,ímímímímímímím  číčím sm ssse MMMilíčůvčůčův 

dům zabývbývývývývývývá,á, á,á, á, á, á, á načnačnačnačnačnačnačerperperperperperperpalialialialialialiali js js js js jsjsjsme me me me meme e vánvánvánvánánvánváná očnočnočnočnočnočnoční atmosféru pl-

nou vávvv nočččnočnočččnícnícnícnnnních kh kh kh kh kh kh kkoleoleeoleoleoleoleoled, d, dd, d, d, dd zvyzvyzvyzvyzvyzvyzvyků ůkůkůůkůů a da dárká ká ů.

ty a publ ic re lat ions
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„Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům“

podpořeno Ministerstvem práce a sociál-

ních věcí, Městským úřadem v Jaroměři

„Učíme se pro život“

podpořeno Evropskou unií (program Tran-

sition Facility), sbírkovým projektem Po-

mozte Dětem! organizovaným společně 

Nadací rozvoje občanské společnosti a Čes-

kou televizí

„Učení je hra“

podpořeno Ministerstvem školství, mláde-

že a tělovýchovy

„Vasko“

podpořeno sbírkovým projektem Pomoz-

te Dětem! 

„Festnefest IV.“

podpořeno Městským úřadem v Jaroměři a 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

a Fondem T- mobile

„Klub malého Bobše“

podpořeno sbírkovým projektem Pomoz-

te Dětem! 

Firemní dárci

Tyto fi rmy nás v roce 2009 podpořily fi -

nančně, materiálně či jiným způsobem. Za 

jejich podporu jim velmi děkujeme a přeje-

me mnoho nejen pracovních úspěchů.

CS soft, s.r.o., Praha; 

Česká asociace Streetwork, Praha

Individuální dárci

Děkujeme všem dárcům, kteří nás v roce 

2009 podpořili fi nančně, materiálně či ji-

ným způsobem. Za jejich podporu jim velmi 

děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Ladislav Pekárek, Jaroměř, zapůjčení leše-

ní na výmalbu prostor

Podpořené aktiv ity a projekty

ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

ZŠ Komenského, Jaroměř – Josefov

ZŠ Jaroměř – Josefov

ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

Gymnázium a střední odborná škola, Jaroměř

Střední škola Řemeslná, Jaroměř

Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod

Středisko výchovné péče Kompas, Náchod

O.s. Laxus, Hradec Králové

Probační a mediační služba, Náchod

Terénní sociální pracovnice MěÚ

Technické služby města Jaroměř

O.s. Dokořán, Náchod

O.s. Přátelé alternativního vzdělávání v Trutnově a okolí

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež KHK

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jaroměř

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Jaroměř

Úřad práce v Jaroměři

Spolupracuj íc í  inst ituce

konie ČCE – středisko Milíčův dům“

ořeno Ministerstvem práce a sociál-

věcí, Městským úřadem v Jaroměři

me se pro život“

ořeno Evropskou unií (program Tran-

 Facility), sbírkovým projektem Po-

e Dětem! organizovaným společně 

cí rozvoje občanské společnosti a Čes-s---ss

elevizí

ní je hra“

ořeno Ministerstvem školstvííí,,í,,   mláde-

ělovýchovy

ko“

ořeno sbírkovým projektemmmm m m m mm Pomoz-z

tem! 

nefest IV.“

ořeno Městským úřadem v Jaaaromrororrrr ěři a 

kým úřadem Královéhradeckéééhohéhéhhohhé  kraje 

dem T- mobile

b malého Bobše“

ořeno sbírkovým projektem PPPoPomo oz-

tem! 

Firrrrrreeemnemnemnemnmnmnnmní dí dí dííí dí árcárcárcárcárcárcárciiiiii

TTytTyTytTytTytytytTytto fio fio fio fio fio fio fi rm rmrmmmrmrmy ny ny ny ny ny ny nás ás ás ás ás ás ás v rv rv rv rv rv rv oceoo  2009 podpořp ilyyyily fi fifi  fi  fi  fi fifi-

nnananannannanna čněčněněněčněčněně, m, m, m, m, m, m, mateateateateateateateriáriáriáriáriáriáriálnělnělnělnělněnlněě či jiným způsobemmb . Za

jejjj ichichichchchich po po po po po po podpodpodpodpodpodpodporu ru ru ru ru ruru jimjimjimjimjimjimjim veve lmilmll  děkujeme a přepřepřepřepřepřepřeje-je-je-je-je-je-je-

me eee ee mnomnomnomnomnomnomnoho hohohoho hoho nejnejnejnejnejnejnejen en en en en en praprapraprapprapracovních úúúúúúspěspěspěspěspěspěspěspěcchůchůchůchůch .

CS SCSCSC sofsofsofsofsofsofsofttt, tttt, s.rs.rs.rs.rs.rs.rs .o., PPPPPPPrahrahrahrahrahrahraha; 

ČesČesČesČesČesČesČeská kákákákáá asosoooooociaciaciaciaciaciaciaccece StrSSSt eetwork, Praha

Individuáu lní dárcircr

Děkujejeeme memememe vševšešeševševševšem dm dm dm dm dm dm dárcáráááár ům, kteří nás v roooocececeee cece

2002000000002000009 p9 p9 p9 p9 p9 p9 podpodpodpodpodpodpodpd ořiořiořiořiořiořiořili li lili lili li finfi fi fi nfinfi nfi nančan ně, materiálně či ji--ji-ji---

nýmnýmmmýmnýmným zp zp zpzpzpzpzppůsoůsoůsoůsoůsoůsoůsoobembembembembembembemb . Z. Z. Z. Z. Z. Z. Za a ja jaaa ejiee ch podporu jim velmi mi i mimi i i 

děkděkděkkděkděkděkujeujeujeujeujeujeujeme me meme meme me a pa pa pa pa pa pa přejřejřejřejřejřejřejjememeemeemeemeemeeme mn oho úspěchů.ů

LadLaddLadLadLadLadislislislislislislislavav av av av avav PekPekPekPekPekPekekáreáreáreáreáreáreárek,k, k,k,k,k,k, JarJaJ oměř, zapůjčení leše-šešešššš

ní na na na na na na na výmvýmvýmvýmvýmvýmvýmmalbalbalbalbalbalbalbalbu pu u pu pu pu puu roroosororoor toror

dpořené aktiv ity a projekty

ZŠ Na Ostrově, Jaroměměměěměmměřřřřřřř

ZŠ Š Komenského, Jaroměoměměměoměměoměř – Jooooooosefsefsefsefsefsefsefovoovovooo

ZŠ Jaroměř – Josefovvvvv

ZŠ Boženy Němcomcom ové, JaJaJaJaJaJaJaaromromromromromromměřěřěřěřěřěřěř

GGymGymGymGymGymGymnáznáznáznáznánázá iumiumiumiumuu  a  aa aaaa střtřstřtřřednednedndndnednední oí oí oí oí oí oí odbodbodbodbodbodbodborná škškškškškškškolaolaolaolaolaola, J, J, J, JJ, J, Jaroaroaroaroaroaroarommměměřmměm

StřStSStt ední škola Řemeslná, Jaroměoměoměmmm řřřřř

StřStS ední odborná škola sociální - Evavvv ngelická kákáká akaakaakaakaakakakaakademdemdemdedededemd ie Náchohohodododhooo

Střediedee sko výchovné péče eee KomKomKomKomKomKomKompaspaspaspaspaspaspas, N, N, NNN, N, Nácháchácháchcácháchác ododod

O.sOOO . Laxus, Hradec Královéé

ProPrrrrobační a mediační službaba,,ba,,ba  NáNáNáNáNáNáNááchochochochochochochoh ddddddd

TerTeTeTeTeTeT énnnn í sociální pracovnicecceicecece MěMěMěMěMěMěMěÚÚÚÚÚÚÚ

TTTecTecTecTechniiické služby mmy ěsta Jarororooooměřměřměřměřměřměřměř

O.sO.sO.sO.sO.s. D. . okořánánáá , N, áchá odoo

O.sO.sO.sO.ss. Přátátřátátátřátá eléeléeléeléeléeelé alalalalalterterternatnatn ivnvnnvníhoo vzvvv děláváváv ní n v Trutnově a okoo olí

NízNízNízNízNízNízNízkopkopkopkopkopkopkoprahrahrahrahrahrahrahoooovováoo  zazařízřříř eníen  prpp o ddddětiětiě  a a aaa lálámláláláládeždežd ždežd ž KHKH KHK KK

OdbOdbOdbOdbOdbOdbOdbborororor orororo socsocsocsocsocsocsociiáiáliáliáiáiá nícnníí h vvvěcícííí a zdrd avovovovovovovotniniinininin ctvctvctvctvctvctvctví, í, íííí MěÚMěÚMěÚMěÚMěÚMěÚMěÚ Ja Ja Ja JaJaJaJarrromrrrr ěřě

OOdOdbOOdbOdbdbor o škokoooolstlss ví,í  kuk ltutt ry a těloooooloovýcvýcvýcvýcýcýcýchovhovhovhovhovhovhovy, y, y, y, y, y, y, MěÚMěÚMěÚMěÚMěÚMěÚMěÚ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Jarrrromrrr ěř

ÚÚřÚřaÚřaÚřaÚřaÚ d pd ráce ve v Jaromměři

SpSpSpSpSppSpS oooloooo upracuj íc ícccc  iiiii iiinsnnsnsnsnn titt tuce
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Správní rada střediska

Předsedkyně:   Iva Papáčková

Členové:    Zuzana Beranová, Marta Andrejsová 

Dozorčí rada střediska

Předsedkyně:   Jarmila Borecká

Místopředsedkyně:   Alena Fabiánová

Členové:    Jaroslav Andrejs, Rudolf Žáček, Věra Chlumská, 

   Jarmila Viková, Jaroslav Kučera, Ladislava Bezděková  

Ředitelka střediska  Bc. et Bc. Iva Papáčková   

Sociální pracovníci  Zuzana Beranová, Dis., Bc. Josef Macháček, 

   Simona Kořenská, Dis., Veronika Zemanová, 

   Dana Drašnarová, Dis., Ivana Šmídová, 

   Iva Krobotová, Dis., Petr Hanzl, Dis.

Účetní   Marta Andrejsová

Fundraiserka/koordinátorka PR Bc. Žaneta Csaszárová 

Projektová koordinátorka Bc. Barbora Vejnarová

   Mgr. Petra Němcová

Uklízečka   Lenka Součková

Údržbář   Karel Vik

Dobrovolníci   Janoušková Lucie, Marková Denisa, 

   Palkovičová Veronika

Lektoři doučování  Borecký Zdenek, Alina Rishko, Martinů Petra, 

   Holmanová Kateřina, Denisa Marková, 

   Lucie Hřivnová, Klára Mrázová, Martin Škop, 

   Pavlína Hostáňová, Daniela Šmídová

Náklady                                Kč

Materiál 201 784

Drobný hmotný majetek 325 067

Energie 121 597

Opravy a udržování 96 243

Cestovné 46 516

Telefony, internet, poštovné 54 192

Nájemné (kopírka) 22 118

Školení, kurzy 40 512

Právní a ekonomické služby 62 686

Software 6 663

Ostatní služby 246 919

Pojistné, poplatky 26 161

Služby ústředí Diakonie ČCE a jiné příspěvky 47 569

Odpisy 135 353

Ostatní náklady 2 000

Mzdové náklady 1 560 326

Odvody na soc. a zdr. pojištění 444 318

Celkem 3 438 024

Příjmy                                Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 500 000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 196 396

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 6 265

Město Jaroměř 216 667

Nadace soukromé i zahraniční 274 763

Sponzorské dary 35 000

Dary ostatní (sbory, soukromé osoby) 6 771

Ostatní (nájem, úroky) 20 752

Ostatní (zúčtování fondů) 104 619

Služby-IP CA 509 682

Evropské zdroje- Transition Facility 567 109

Celkem 3 438 024

Organizační  struktura

Náklady a př í jmy rok 2009
(vč. prostředků z evropských strukturálních fondů)
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Výrok auditora
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Poděkování

Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, fi remním i individuálním dárcům, dobrovolníkům, zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří 

nám v roce 2009 pomáhali naplňovat naše poslání.

 
PODPORUJEME

VAŠI BUDOUCNOST

www.esfcr.cz
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Kontakty

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům

Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř

Tel: 491 815 169

E-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz

Http//: www.milicak.cz


