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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé,
uběhl další rok života naší organizace, který opět prověřil kvalitu a důležitost střediska
na poli poskytování sociálních služeb. Nyní s odstupem času si dovolím tento rok
krátce zhodnotit ze svého pohledu. Vzhledem k počínající problematice se získáváním
financí pro oblast sociálních služeb se musím přiznat, že se nám rok 2011 podařilo
financovat obstojně a udržet, dokonce zvýšit kvalitu a výsledky. Vypovídá o tom
nejen profesionální a stabilní pracovní tým, stále se zvyšující počet klientů a jim poskytnutých služeb, ale i rozvoj v oblasti poskytování programů primární prevence pro
školy, nejen jaroměřské, a programů mimoškolního vzdělávání pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami. Neopomíjejme ani akce pro veřejnost, jako například FestNeFest 2011, který považujeme za nejúspěšnější v celé řadě prozatím uskutečněných
ročníků. Vzrůstající zájem o námi poskytované služby, ze strany klientů a spolupracujících organizací, nás ujišťuje v tom, že naše práce je potřebná, a žene nás kupředu,
vstříc novému roku. Přeji si, abychom rokem 2012, který je již dvacátým rokem života
Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům, propluli tak dobře jako v roce minulém a všem,
kteří se rozhodnou nás podpořit, tímto děkuji.
Bc. Josef Macháček
ředitel Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
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O STŘEDISKU

6

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 založení střediska Milíčův dům Farním
sborem ČCE 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
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
2008 úspěšné absolvování Inspekce
poskytovaných služeb

POSLÁNÍ A CÍLE

JSME TU PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE
VĚKU 6 - 26 LET, KTEŘÍ:
žijí v Jaroměři a blízkém okolí

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

zažívají obtížné životní události (rozpad
rodiny, problémy se vztahy ve škole, apod.)
zažívají konfliktní společenské situace
(násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách,
konflikty s dospělými, vandalismus, drobné
krádeže, výtržnictví)
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 26 let
osoby s těžkým zdravotním postižením
z důvodů bariérovosti NZDM Milíčův dům

zlepšovat školní prospěch našich klientů

HISTORIE

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

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

zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné
činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

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

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

poskytování poradenství rodičům při výchově
a vzdělávání dítěte

Sociálně terapeutická činnost

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

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů

Výkon obecně prospěšných prací
Milíčův dům nabízí možnost výkonu Trestu
obecně prospěšných prací pro odsouzené
k tomuto alternativnímu trestu. V roce 2011
byly vykonány dva tresty obecně prospěšných
prací. Klienti Probační a mediační služby
v Náchodě pomáhali s údržbou, úklidem
a výmalbou objektu.
Stáže a praxe
Pro získání zkušeností a rozvoj oboru umožnilo
středisko stáže pro Marii Janečkovou.
Dobrovolnický program
V roce 2011 nás podpořili dobrovolnickou
prací Tomáš Janeček, Katarina Kukačková,
Ondřej Obst, Jiří Dragon, Martina Dosedělová,
Kristýna Adámková. Spolupracovali
na přípravách aktivit do klubů, pomáhali
na přípravách akcí Milíčova domu.

DALŠÍ AKTIVITY
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KLUBY

1
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NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE

Akce KMB 2011:

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

Těší se na vás: Bc. Hana Vrbová DiS.,
sociální pracovník

výtvarné a rukodělné workshopy
Turnaje v šipkách, fotbálku, stolním tenisu

Ivana Šmídová,
pracovnice v sociálních službách

Kapacita klubu: 20 uživatelů v jeden okamžik

Výlety: Brno – Romské muzeum,
Ratibořice – Oživlé postavy,
Jaroměř – Železniční muzeum,
Praha – Technické muzeum

Kontakt: kmb@milicak.cz, 736 730 921

Pětidenní zážitkový pobyt Skochovice

11
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NZDM CENTRUM ALTERNATIVA

Pro koho jsme: mládež od 15 do 26 let
Jsme tu pro vás: Po – Čt 15:00 – 19:00 hod.

Akce CA 2011:

Koncerty hudební zkušebny
Taneční soutěže, výlety
Filmové kluby, besedy

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

Turnaje ve fotbálku, stolním tenise,
šipkách, florbalu

Monika Musilová,
pracovník v sociálních službách

Kapacita klubu: 60 uživatelů v jeden okamžik
Kontakt: ca@milicak.cz, 736 730 921
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CENTRUM ALTERNATIVA A EVROPSKÁ 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 26 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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PR AVI D E L NÝ PRO GRA M MIMO ŠKOLNÍHO V ZDĚLÁVÁNÍ
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.
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. Lektory mimoškolního vzdělávání pro rok 2011 byli Matouš Borecký,
Zdeněk Borecký, Jaroslava Otmanová, Kristýna Schumová, Martina Dosedělová, Iveta Karousová.

K OM P L E X N Í PRO GRA M PRIMÁ RNÍ PR EV ENC E
Milíčův dům realizuje programy primární prevence od roku 2004
a od roku 2005 koordinuje Peer program.

Primární preventivní program
ogram zahrnuje aktivity prevence
v těchto oblastech:

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, požívání návykových látek, alkoholu, anabolik

1166

gambling

VZDĚLÁVÁNÍ A PRIMÁRNÍ
PREVENCE
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PROJEKTY
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Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

,,HUDBOU K PŘÁTELSTVÍ“

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.

Hlavním cílem projektu bylo budování dobrých vztahů mezi místními komunitami
a zároveň snaha posilovat aktivní trávení volného času dětí a mládeže v tomto regionu
prostřednictvím zřízení a následného provozu hudební zkušebny. Projekt byl podpořen
v roce 2010 v rámci programu Fond T-Mobile pro Královéhradecko částkou 78 705 Kč.

„CHYTRÉ SOVIČKY“
Hlavní cílem byla podpora rovných příležitostí v oblasti vzdělávání a trávení volného
času 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. Projekt byl podpořen v rámci 12.
ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! částkou 178 439 Kč.

,,FESTNEFEST VI.“
Hlavním cílem bylo uspořádat kulturní festival ve městě Jaroměř pro děti, mládež,
rodiče, všeobecně pro každého z celého Královéhradeckého kraje. Projekt byl podpořen
v rámci grantového řízení Města Jaroměř na projekty v oblasti sportovních, kulturních,
vzdělávacích a jiných aktivit a v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje
„Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.

„SPOLU TO ZVLÁDNEME“
Hlavní cílem byla podpora rovných příležitostí v oblasti vzdělávání a trávení volného času
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. Projekt byl podpořen Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního „Programu na podporu vzdělávání
sociálně znevýhodněných dětí, žáků, studentů v roce 2011.“ částkou 250 000 Kč.

„PYRAMIDA II“
Hlavní cílem projektu byla ochrana před rizikovými projevy chování, popřípadě omezení
jejich následků u dětí a mládeže navštěvující základní školy v Jaroměři a okolí. Předmětem projektu je realizace specifického programu primární prevence na základních
školách. Projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010
– 2012. Výše uvedený projekt byl podpořen částkou 314 000,- Kč.
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STATISTIKA 2011

Počet záznamů za rok 2011

2200

Statistika klientů

Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

106

55

161

Počet prvních kontaktů

71

23

94

Počet kontaktů

1890

1282

3172

Počet vykonaných služeb

7307

4641

11948

211

222

Náklady a příjmy rok 2011
Org a n iza č n í stru ktu ra

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA
Předsedkyně
Členové

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA
Předseda

(vč. prostředků z evropských strukturálních fondů)

Mgr. Jarmila Borecká
Mgr. Alena Fabiánová
Mgr. Radim Žárský
Mgr. Jiří Pilný
Bc. Dita Staníčková
Rudolf Žáček
Ing. Jiří Vintera
Ladislava Bezděková
náhradník Jarmila Viková

Bc. Josef Macháček

Členové

Marta Andrejsová
Lucie Novotná

Ředitel střediska

Bc. Josef Macháček

Sociální pracovníci

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

Účetní

Marta Andrejsová

Koordinátorka vzdělávání a prevence

Lenka Bucharová

Fundraiser/koordinátor PR/web

Lucie Novotná

Uklízečka

Eva Hofírková

Náklady
Materiál
Drobný hmotný majetek
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Telefony, internet, poštovné
Nájemné

Kč
67 110
63 276
116 499
11 212
41 168
39 433
10 420

Školení, kurzy
13 070
Právní a ekonomické služby
40 706
Software
9 887
Ostatní služby
152 986
Pojistné, poplatky
21 101
Služby ústředí Diakonie ČCE a jiné příspěvky
85 318
Odpisy
135 353
Ostatní náklady
2 000
Mzdové náklady
1 588 817
Odvody na soc. a zdr. pojištění
519 746
Celkem
2 918 102
Příjmy
Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
600 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
564 000
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
310 000
Město Jaroměř
199 814
Nadace soukromé i zahraniční
256 456
Sponzorské dary
8 520
Dary ostatní (sbory, soukromé osoby)
13 850
Ostatní (nájem, úroky)
3 681
Ostatní (zúčtování fondů)
50 760
Služby-IP CA
873 740
Služby-prevence pro školy
37 440
Celkem
2 918 261
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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, s jejichž pomocí jsme mohli v roce 2011 naplňovat naše cíle.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sbírkový projekt Pomozte dětem! organizovaný společně NROS a ČT

Hornbach

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Font T-Mobile

Peko

Královéhradecký kraj

Marius - Pedersen

Centropen

Evropský sociální fond

Melisa

Dubea

Město Jaroměř

Kimberly-Clark

Erbenovy miletínské modlitbičky

S p o l u p ra c u jící in stitu ce
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ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

ZŠ Smiřice

Technické služby města Jaroměř

ZŠ Komenského, Jaroměř – Josefov

ZŠ Chvalkovice

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež KHK

ZŠ Jaroměř – Josefov

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř

Město Jaroměř

ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

Střední škola řemeslná, Jaroměř

Královéhradecký kraj

ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Probační a mediační služba, Náchod

Úřad práce v Jaroměři

ZŠ Černožice

Terénní sociální pracovnice MěÚ

NA ZÁVĚR
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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 2011 pomáhali naplňovat naše poslání.
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PODPOŘT E NÁS:

Podp
Po
pořit
itt n
ááss m
ůžet
ůž
ete:
e:
Podpořit
nás
můžete:
finančně, číslo účtu: 274423043
274423043/0300
materiálně
svou dobrovolnou prací
tipy a rady na zkvalitnění našich služeb

Jsme za každou formu po
podpory vděčni a vážíme si vašeho zájmu.
Ja s darovanými prostředky zzacházíme?
Jak
Všechny
Všech
Vše
c y prostředky, které získám
chn
získáme, jsou určeny výhradně na krytí potřeb a činnosti našeho střediska.
Samozř
Sam
ozřejm
ozř
ejmostí, kte
ejm
kkterou
rou
ou dá
ou
ddárcům
rcům n
Samozřejmostí,
nabízíme, je potvrzení o daru, zveřejnění loga dárců na našich webových stránkách.

Kontakty
Kon
ontak
akty
Diakonie
Dia
iaakonie
konie ČCE
ČC
CE – stř
sstředisko
edisko Milíč
Milíčův dům
Ha
Hav
avlíč
avlíč
l kovva 14
114,
4, 551
4,
5 01 Jaromě
Havlíčkova
Jaroměř
Tel:: 491
Te
491 815 16
11699
E-mail:
E-m
mail: milicuv.dum@d
milicuv.dum@diakonie.cz
diak
ia on
H
Htt
ttp//
p//
p//:
/ : www.
w
ww.mil
milica
i k.cz
Http//:
www.milicak.cz
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