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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátele,
je mi potěšením podělit se s Vámi o události, které nás provedly rokem 2010. Po dlouhodobém
působení se s námi rozloučila ředitelka střediska Bc. et Bc. Iva Papáčková, která se zasloužila o
dobré jméno střediska. I já, jako ředitel (ve funkci ředitele od dubna 2010), chci rozhodně v této
cestě pokračovat. V rámci hodnocení roku 2010, mohu konstatovat, že se nám podařilo naplnit
naše cíle. V prvé řadě se nám podařilo vytvořit stabilní pracovní tým.
V červnu nastoupila do Centra Alternativa na pozici pracovníka v sociálních službách Monika
Musilová a do Klubu Malého Bobše byla na pozici sociálního pracovníka přijata Bc. Hana Vrbová.
Obě pracovnice se svého úkolu zhostily s nadšením a společně se svými kolegyněmi vytvořily
fungující tým.
Naše řady doplnila i Lucie Novotná, pracovnice pro PR a fundraising, nová zástupkyně ředitele a také Lenka Bucharová koordinátorka vzdělávání a prevence.
I přesto, že se středisko muselo vypořádat s nemalými změnami, i v roce 2010 úspěšně pokračovalo ve své činnosti v kvalitě a úrovni, která je středisku vlastní. Podařilo se poskytnout 10155 sociálních služeb 103 klientům, proběhlo 66 programů primární prevence pro 1322 žáků místních škol, a do pravidelného programu mimoškolního vzdělávání se zapojilo 52 klientů. Tato čísla vypovídají o potřebnosti organizace a o její důležitosti mezi poskytovateli sociálních služeb.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, dobrovolníkům, donátorům, spolupracujícím organizacím, všem těm, kteří středisko v roce 2010 podpořili, pomáhali nám plnit naše poslání, a dali nám tak možnost pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Vaší podpory si velice vážíme, a těšíme se na další spolupráci v letech příštích. Přeji hodně úspěchů na poli pracovním, ale i v životě soukromém.

Bc. Josef Macháček
ředitel Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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O STŘEDISKU

Milíčův dům se svým názvem hlásí k Janu
Milíči z Kroměříže a jeho charitativním aktivitám na Starém Městě pražském ve 14. století.
Dále také k Milíčovu domu v Praze 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.
1992 žaložení střediska Milíčův dům Farním
sborem Českobratrské církve evangelické v
Semonicích.
1993 zakoupen dům v ulici Havlíčkova, započata rekonstrukce
1996 slavnostně otevřen Milíčův dům v ulici Havlíčkova 14
2003 Pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí
2007 hodnocení kvality České asociace
streetwork
2007 úspěšné absolvování procesu evaluace, real. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
2008 úspěšné absolvování Inspekce poskytovaných služeb

HISTORIE
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POSLÁNÍ A CÍLE

JSME TU PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE
VĚKU 6 - 21 LET, KTEŘÍ:
žijí v Jaroměři a blízkém okolí

Proč tu jsme

zažívají obtížné životní události (rozpad rodiny, problémy se vztahy ve škole, apod.)

usilujeme o pozitivní změnu v životním
způsobu dětí a mládeže, kteří se ocitají v
nepříznivé životní situaci

zažívají konfliktní společenské situace (násilí
a konflikty ve vrstevnických skupinách, konflikty s dospělými, vandalismus, drobné krádeže, výtržnictví)

poskytujeme prostor, informace, odbornou
pomoc a podporu
snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení
dětí a mládeže

Čeho chceme dosáhnout
oslovovat cílovou skupinu, navázat a udržet
si s ní kontakt
vytvořit bezpečné prostředí pro využití volného času dětí a mládeže
nabízet podporu při zvládání obtížných životních situací
v rámci možností vyhovět klientovi v jeho zájmech a potřebách
zlepšovat školní prospěch našich klientůPOSLÁNÍ

zažívají negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti)
se ocitli v omezujících životních podmínkách
(zanedbávání a týrání, sexuální zneužívání,
obtížný přístup ke vzdělání)
by rádi smysluplně využívali svůj volný čas
pomocí volnočasových aktivit

NEJSME SCHOPNI POSKYTNOUT
SLUŽBY PRO:
děti mladší 6 let, mládež starší 21 let
osoby s těžkým zdravotním postižením z důvodů bariérovosti NZDM Milíčův dům

CÍLOVÁ SKUPINA
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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

Diakonie ČCE – středisko Milíčův
dům poskytuje svoje služby v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách a jsou provozovány tyto činnosti:

Výkon obecně prospěšných prací
Milíčův dům nabízí možnost výkonu Trestu obecně prospěšných prací pro odsouzené
k tomuto alternativnímu trestu. V roce 2010
byl vykonán jeden trest obecně prospěšných
prací. Klient Probační a mediační služby v
Náchodě pomáhal s údržbou, úklidem a výmalbou objektu.
Stáže a praxe

pomoc rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

Pro získání zkušeností a rozvoj oboru umožnilo středisko stáže pro Marii Janečkovou, Filipa Gildeina, Martina Lázorišáka, Moniku
Musilovou, Kateřinu Veselskou.

poskytování nebo zprostředkování rodičům
poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a
při péči o zdravotně postižené

Sociálně terapeutická činnost

Dobrovolnický program

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů

V roce 2010 nás podpořili dobrovolnickou
prací Simona Balharová, David Astapenko,
Tomáš Janeček, Katarina Kukačková, Milan
Pomezný, Jan Trefil, Pavel Zámečník, Matouš
Borecký, Jaroslav Bílek. Spolupracovali na
přípravách aktivit do klubů, pomáhali na
přípravách akcí Milíčova domu.

pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

DALŠÍ AKTIVITY
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KLUBY

NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE

Akce KMB 2010:

Pro koho jsme: děti od 6 do 14 let

Filmové kluby, Besedy

Jsme tu pro Vás: Po- Čt 13:00 – 17:00 hod.

Soutěže, Vaření s Bobšem, Den dětí

Těší se na Vás: Ivana Šmídová,

Turnaje v šipkách, fotbálku, stolním tenisu

pracovnice v sociálních službách

Výlety – Obří akvárium, ZOO Dvůr Králové
Bc. Hana Vrbová DiS.,
sociální pracovník
Kapacita klubu: 16 uživatelů v jeden okamžik

nad Labem, koupaliště Jaroměř, podzemní
chodby Josefov,
Muzeum Magie Jaroměř, Praha, Liberec,
Jizerské hory, Krkonoše
Pětidenní zážitkový pobyt Doksy u Máchova jezera
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NZDM CENTRUM ALTERNATIVA

Pro koho jsme: děti od 15 do 21 let

Turnaje ve stolním fotbálku

Jsme tu pro Vás: Po- Čt 15:00 – 19:00 hod.

Taneční soutěže

Těší se na Vás: Iva Krobotová DiS.,
		
sociální pracovník
		
		

Monika Musilová,
pracovník v sociálních službách

Kapacita klubu: 30 uživatelů v jeden okamžik

12

Akce CA 2010:

Účast na Grafitti Jam HK
Filmové kluby, besedy
Turnaj v přehazované, stolním tenisu
Halloween, bowling, billiard
Den dětí – Fotbalový turnaj
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Centrum A lternativa a Evrops ká unie
Centrum Alternativa od června 2009 využívá k financování poskytování sociálních služeb prostředky, které získalo v rámci nadlimitní veřejné zakázky realizované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Tato veřejná zakázka vychází z projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“. Finance na realizaci projektu pochází z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Závazek Milíčova domu provozovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (konkrétně pro děti, mládež a mladé dospělé ohrožené společensky nežádoucími jevy) představuje
komplexní zajištění služeb mládeži a mladým dospělým ve věku od 15 do 21 let. Cílem je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Komplexním zajištěním služeb se rozumí zejména zabezpečení veškeré organizační a odborné činnosti požadované k provozu nízkoprahového zařízení v rozsahu základních,
případně i fakultativních činností, a to zejména služby podle § 62 Zákona o sociálních službách a § 27 prováděcí vyhlášky. Konkrétně se jedná o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí mládeže a mladých dospělých. Dále sem spadá základní sociální poradenství podle § 37 Zákona o sociálních službách a § 3 prováděcí vyhlášky zaměřené na vyřešení nepříznivé sociální situace. Realizace projektu potrvá do 30. 06. 2012.
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P R AVI D E L N Ý P R OGRAM MIMOŠKOLNÍHO VZDĚL ÁVÁN Í
Hlavním cílem je:
zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí, prostřednictvím aktivit zaměřených na zvládnutí základní školní docházky, integraci do většinové společnosti a pomoc v obtížných životních situacích.

VZDĚLÁVÁNÍ A PRIMÁRNÍ
PREVENCE

Dílčí cíle:
podpora optimálního zvládání výuky na základních školách prostřednictvím pravidelného programu mimoškolního vzdělávání. Při realizaci je kladen důraz na rozvíjení samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce a odpovědnosti sociálně znevýhodněných dětí. Tento projekt přispívá k rozvoji efektivní spolupráce s pedagogy ZŠ ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí.
Podle informací od pedagogů je u dětí znát program pravidelného mimoškolního vzdělávání na výsledcích ve škole. Děti zvládají učivo, prospěch setrvává nebo se zlepšuje, což
je jasným důkazem toho, že pravidelný program mimoškolního vzdělávání je úspěšný. Projekt je realizován v prostorách Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům, kde mají děti
možnost obrátit se na sociální pracovníky, pokud mají i jiné problémy, které se přímo netýkají vzdělávání.

K O M P L E X N Í P R OGRAM PRIM Á RNÍ PREVENCE
Milíčův dům realizuje programy primární prevence od roku 2004
a od roku 2005 koordinuje Peer program.

Primární preventivní program zahrnuje aktivity prevence
v těchto oblastech:

Cílem primární prevence je:

Cílem primární prevence je:

ochrana před sociálně-patologickými jevy či společensky nežádoucími jevy

vrstevnické vztahy

sekty a náboženská hnutí

podpora a budování otevřené atmosféry ve třídě s prvky důvěry a ochoty si porozumět

šikana a násilí

zdravý životní styl

rozšíření povědomí o existenci milíčova domu mezi dětmi jako instituce sociální pomoci

kriminalita

reklama

navázání spolupráce se školami v rámci výchovy a pomoci dítěti

sexuální výchova

rozvoj osobnosti, životní cíle

kyberšikana,ohrožení mravní výchovy mládeže

sebevědomí

xenofobie, rasismus, intolerance
kouření, používání návykových látek, alkoholu, anabolik

16

gambling
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PROJEKTY

Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

„Pyramida“, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům, resp. klub Centrum Alternativa od června 2009 využívá k financování poskytování sociálních služeb prostředky, které získal v rámci nadlimitní veřejné zakázky realizované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Tato veřejná zakázka vychází z projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“. Finance na realizaci projektu pochází z
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu potrvá do poloviny roku 2012.

Projekt „Pyramida“ je podpořen v rámci dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období
2010 – 2012 částkou 334 900,- Kč. Předmětem projektu byla realizace specifického programu primární prevence na základních školách.

Individuální projekt „Vasko“, Pomozte Dětem!
Projekt je zaměřen na podporu Vaska Dimova, chlapce se středně těžkou mentální retardací. Předmětem projektu byl nákup počítačového vybavení, které chlapci pomůže lépe
rozvinout jeho dovednosti a vědomosti.

„Hudbou k přátelství“, Fond T-Mobile
Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ve věku 6 – 21 let, žijící v Jaroměři a okolí.
Důležitost projektu spatřujeme v zaměření na multikulturní
výchovu - hlavním cílem projektu je posilování pospolitosti dětí a mládeže různých etnických skupin. Cesta k cíli projektu vede přes zřízení a následný provoz hudební zkušebny v prostorách Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům. Projekt „Hudbou k přátelství“
byl podpořen z Fondu T-Mobile částkou 78 705,-Kč. Realizace projektu 01. 12. 2010 - 31.
10. 2011.

Pomozte dětem! „Klub malého Bobše“
Pomozte dětem! „Chytré sovičky“
Od listopadu 2009 do konce října 2010 realizoval tým Diakonie ČCE – střediska Milíčův
dům v Jaroměři 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 bylo zlepšení kvality života posílením dovedností a kompetencí romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 do 14 let.
Projekt „Učíme se s Bobšem“, Úřad vlády ČR, z programu “Předcházení sociálnímu
vyloučení a jeho důsledků pro rok 2010.
Projekt „ Učíme se s Bobšem“ byl financován Úřadem vlády ČR, z programu “Předcházení sociálnímu vyloučení a jeho důsledků pro rok 2010. Doba realizace trvala od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010 a výše poskytnutého příspěvku činila 240 000,- Kč.
„Prevent team Jaroměř“, Nadace O2
Od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2010 byl za podpory Nadace O2 Milíčův dům realizován projekt
s názvem „Prevent team Jaroměř“. Cílovou skupinou tohoto projektu se stala mládež ve
věku od 11 do 18 let z Jaroměře a okolí, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci, nebo
jí je ohrožena. Nadace O2 podpořila projekt částkou 300 000,- Kč.
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Od listopadu 2010 do konce října 2011 realizuje tým Diakonie ČCE – střediska Milíčův
dům v Jaroměři projekt Klub malého Bobše. Finanční podpora ve výši 178.439,- Kč pochází ze zdrojů veřejné sbírky Pomozte dětem! organizované společně Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality života posílením dovedností a kompetencí romských dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku od 6 do 14 let.
Festnefest V., Město Jaroměř
Festnefest je neziskový festival pro všechny mladé. Dne 24. 07. se uskutečnil již pátý ročník. Připravili jsme program, jehož součástí byly koncerty kapel, vystoupení kouzelníka,
divadla, a aktivity pro děti a mládež. Na základě ohlasů samotných návštěvníků, účinkujících i organizátorů byl třetí ročník neziskového festivalu pro mladé Festnefest velice
zdařilá akce. Podařilo se naplnit jak stanovené cíle festivalu, tak zajistit jeho finanční náklady a personální zabezpečení. Festivalu se dle našeho odhadu zúčastnilo 350 mladých
lidí.Město Jaroměř přispělo na FNF V. částkou 95.963 Kč.
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Počet poskytnutí
za rok 2010

Sociální služby (druh)

STATISTIKA 2010

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Akce konané klubem (Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím)

310

356

666

37

34

71

Akce mimo klub (Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím)

23

16

39

13

9

22

Besedy, koncerty, výstavy (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

32

23

55

17

17

34

Brakedance kroužek (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost)

111

51

163

22

17

39

0

2

2

0

2

2

Doučování (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

315

380

695

28

32

60

Doučování/PC kroužek (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

365

422

789

36

38

74

Doprovod (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů)

Počet záznamů za rok 2010
Statistika klientů

Druhy sociálních služeb

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

55

48

103

Filmový klub (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

152

121

277

29

28

57

Počet prvních kontaktů

17

12

29

Hudební a taneční aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

774

799

1582

39

40

79

Individuální rozhovor/kontaktní práce (Sociálně terapeutické činnosti)

173

121

296

34

31

65

Internet (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

336

414

753

34

38

72

1

1

0

1

Počet kontaktů

1449

1396

2845

Počet vykonaných služeb

4961

5194

10155

Počet služeb zahrnutých

Počet poskytnutí za rok 2010
Muži

Ženy

Jednání s institucemi ve prospěch klienta (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů)

1

Kontakt se společenským prostředím (Zprostředkování kontaktu)

18

23

41

17

18

35

Podpora vlastních aktivit (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

525

605

1131

28

32

60

Celkem

Pomoc v krizi (Sociálně terapeutické činnosti)

1

1

1

0

1

Poradenství (Sociálně terapeutické činnosti)

2

2

2

0

2

Poskytnutí informace (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů)

5

8

13

5

8

13

Práce s osobami blízkými (Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů)

4

1

5

4

1

5

Práce se skupinou (Sociálně terapeutické činnosti)

10

6

16

10

6

16

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

5

11

11

22

Sociálně terapeutické činnosti

4

186

129

315

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

20

4410

4657

9067

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4

354

397

751

Preventivní aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

8

3

11

7

3

10

Součet

33

4961

5194

10155

Situační intervence (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

20

9

29

14

9

23

Skupinové aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

510

510

1022

40

40

80

Sportovní aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

99

56

155

28

17

45

Stolní fotbálek (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

551

581

1143

39

37

76

Kolika klientům poskytnuto za rok
2010
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Muži

Ženy

Celkem

10

11

21

Terén (Zprostředkování kontaktu)

3

2

5

2

2

4

20

9

29

13

9

22

592

636

1233

39

38

77

1

1

0

1

Sociálně terapeutické činnosti

34

31

65

Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

54

48

102

Výtvarné aktivity (Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

20

Kolika klientům poskytnuto
za rok 2010

38

34

72

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

1
4961

5194

10155
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A k c e s t ř e d i s ka Miličův Dům
Fotbalový turnaj NZDM – Den děti
Dne 1.6.2010 se u příležitosti Mezinárodního dne dětí konal fotbalový turnaj, který uspořádala Diakonie ČCE – středisko
Milíčův dům ve spolupráci TJ Jiskra Jaroměř. Akce se konala pod záštitou místostarosty Jaroměře p. Františka Vrabce. Pozvání na fotbalový turnaj přijaly NZDM Archa
z Náchoda, NZDM Střelka ze Dvora Králové, NZDM Smajlík z Josefova a samozřejmě nesměl chybět sám Milíčův dům. Celkem hrálo 6 družstev, která byla rozdělena do dvou věkových kategorií. Fotbalový
turnaj se konal za podpory: Města Jaroměř,
TJ JISKRA Jaroměř, Papírnictví PASEKA Jaroměř, PEKO Česká Skalice, pobočka v Jaroměři, Papírnictví EXPAN Jaroměř, Knihkupectví IW – TONE. Diakonie ČCE – středisko
Milíčův dům si velice váží podpory, bez které by se fotbalový turnaj nepodařilo v tomto rozsahu uspořádat.
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Týden nízkoprahových klubů IV.
Milíčův dům se i v roce 2010 zapojil k informační kampani Týden nízkoprahových
klubů IV v týdnu od 20. do 26. září 2010,
kterou pořádaly Česká asociace streetwork,
Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby
pro děti a mládež. Diakonie ČCE – středisko
Milíčův dům uspořádalo v rámci této akce
pro děti ze sociálně slabých rodin Turnaj v
přehazované, která se uskutečnila dne 22.
09. od 15:00 hod. na hřišti ZŠ Jaroměř –
Josefov.

Magický Halloween
Halloween je svátek tradičně slavený 31.
října, přesněji řečeno v noci z 31. října na
1. listopadu, avšak Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům si tento svátek připomněla
3. listopadu. Centrum Alternativa uspořádala Halloweenskou párty. Nechyběly strašidelné masky a vydlabané dýně. Na závěr
byli vyhlášeni vítězové v soutěži „O nejstrašidelnější masku“.

S polupracující instituce

ZŠ Na Ostrově, Jaroměř
ZŠ Komenského, Jaroměř – Josefov
ZŠ Jaroměř – Josefov
ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř
Gymnázium a střední odborná škola, Jaroměř

N á k l a d y a p ř í j m y r o k 2 010

Organizační struktura

Správní rada střediska
Předseda:
Členové:
Dozorčí rada střediska
Předsedkyně:
Místopředsedkyně:
Členové:

Střední škola Řemeslná, Jaroměř

(vč. prostředků z evropských strukturálních fondů)

Náklady
Materiál
Drobný hmotný majetek
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Telefony, internet, poštovné
Nájemné
Školení, kurzy
Právní a ekonomické služby
Software
Ostatní služby
Pojistné, poplatky
Služby ústředí Diakonie ČCE a jiné příspěvky
Odpisy
Ostatní náklady
Mzdové náklady
Odvody na soc. a zdr. pojištění
Celkem

Kč
96 303
79 730
125 327
20 003
85 044
56 809
24 581
40 534
59 900
28 210
178449
30 980
75 850
135 353
6 700
1 521 091
484 550
3049414

Příjmy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Klára Mrázová, Eliška Imlaufová, Kristýna 			 Město Jaroměř
Schumová, Alina Rishko, Kateřina Holmanová,
Nadace soukromé i zahraniční
Zdeněk Borecký, Petra Martinů, Iveta Karousová
Sponzorské dary
Dary ostatní (sbory, soukromé osoby)
Ostatní (nájem, úroky)
Ostatní (zúčtování fondů)
Služby-IP CA
Evropské zdroje- Transition Facility
Celkem

Kč
824 475
341 073
190 000
195 963
490 871
20 391
20 344
6 130
11 611
73 348
873 740
3 047 946

Bc. Josef Macháček
Marta Andrejsová, Lucie Novotná
Jarmila Borecká
Alena Fabiánová
Jaroslav Andrejs, Rudolf Žáček, Věra Chlumská,
Jarmila Viková, Jaroslav Kučera, Ladislava Bezděková

Den otevřených dveří
Dne 24. Listopadu 2010 od 15:00 hodin
se v prostorách střediska konal Den otevřených dveří. Po zahajovací prezentaci Milíčova domu proběhla prohlídka prostor. Od 16:00 hod. byl zahájen doprovodný program – vystoupení kouzelníka a kapely Whatrock. V rámci této akce probíhala, v týdnu od 22. – 26. listopadu, v prostorách Městského úřadu Jaroměř prodejní výstava fotografii.

Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod

Ředitel střediska		

Bc. Josef Macháček

Středisko výchovné péče Kompas, Náchod

Sociální pracovníci		

Ivana Šmídová, Bc. Hana Vrbová, DiS.,
Iva Krobotová, DiS., Monika Musilová,
Petr Hanzl, DiS.

Dokořán, Náchod O.s.

Účetní			
Fundraiserka/koordinátorka PR
Koordinátorka vzdělávání a prevence
Uklízečka			
Údržbář			

Marta Andrejsová
Lucie Novotná
Lenka Bucharová
Eva Hofírková
Karel Vik

Taneční soutěž za doprovodu skupiny
Deep Skillz Crew – Break Dance

Přátelé alternativního vzdělávání v Trutnově a okolí O.s.

Lektoři doučování		

Dne 15. 12. 2010 byla v klubu La Fabrique pořádána taneční soutěž za doprovodu taneční skupiny Deep Skillz Crew.
Soutěžilo v tanečních stylech break dance a hip hop. Po soutěži následovala
předvánoční diskotéka S DJem.

Laxus, Hradec Králové O.s.
Probační a mediační služba, Náchod
Terénní sociální pracovnice MěÚ
Technické služby města Jaroměř

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
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Financování provozu a aktivit Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům musí být zajištěno vícezdrojově. Bez finanční a materiální podpory státních institucí, nadací,
firemních či individuálních dárců bychom nemohli naše poslání realizovat. Naše poděkování patří všem lidem, kterým není lhostejný osud znevýhodněných dětí a
mládeže a díky, s jejichž pomocí jsme mohli v roce 2010 naplňovat naše cíle. Děkujeme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sbírkový projekt Pomozte dětem!, organizovaný společně NROS a ČT

Papírnictví Expan

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nadace O2

Marius - Pedersen

Úřad Vlády ČR – Rada Vlády

Font T-Mobile

Melisa

Královéhradecký kraj

Podlahy Sobotka

Kimberly-Clark

Evropský sociální fond

Vulkan Intim Brands

Hornbach

Město Jaroměř

Papírnictví Paseka

Peko,

Knihkupectví IW-Tone

Mgr. Pavel Kvašinský

Primátor

NA ZÁVĚR

Sp o l u p r a c u j í c í instituce

24

ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

Gymnázium a střední odborná škola

Technické služby města Jaroměř

ZŠ Komenského, Jaroměř – Josefov

Jaroměř Střední škola Řemeslná

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež KHK

ZŠ Jaroměř – Josefov

Jaroměř Laxus O.s.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jaroměř

ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

Hradec Králové Probační a mediační služba

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Jaroměř

Náchod Terénní sociální pracovnice MěÚ

Úřad práce v Jaroměři
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Poděkování
Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům, dobrovolníkům, zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří
nám v roce 2010 pomáhali naplňovat naše poslání.

LOGO / MANUÁL POMOZTE DĚTEM

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
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P ODPOŘTE N ÁS:

Podpořit nás můžete :
finančně, číslo účtu: 274423043/0300
materiálně
svou dobrovolnou prací
Tipy a rady na zkvalitnění našich služeb

Jsme za každou formu podpory vděčni a vážíme si vašeho zájmu.
Jak s darovanými prostředky zacházíme?
Všechny prostředky, které získáme, jsou určeny výhradně na krytí potřeb
a činnosti našeho střediska.Samozřejmostí, kterou dárcům
nabízíme, je potvrzení o daru.

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
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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