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ÚV O D N Í  S LO V O ŘE D I T E L E

Vážení, 

ke zdárnému ukončení roku patří i povinnost ho zhodnotit 
a připravit se tak na rok následující, vzít si ponaučení z chyb         
a zužitkovat věci, které se povedly. Rok 2012 byl pro středis-
ko plný velkých změn, starostí, ale i radostí. Po dlouholetém 
působení nás opustily dvě kvalitní pracovnice, Lenka Bucha-
rová a Ivana Šmídová. Podařilo se nám však najít plnohod-
notnou náhradu a díky tomu pokračovat v započaté práci v 
kompletní sestavě. Novým členem týmu se stala Veronika 
Čužnová, která nastoupila na místo sociální pracovnice Cen-
tra Alternativa. 

Rok 2012 přinesl také nemalé starosti svému vedení. Roz-
hodnutí transformovat dosavadní služby NZDM na Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které přišlo velmi rych-
le, změnilo téměř od základu činnost střediska. Podzim roku 
byl opravdu neveselý, jelikož jsme se rozhodli zrušit službu 

Centrum Alternativa poskytující služby mládeži a tuto službu 
přesměrovat na služby pro rodiny s dětmi, ale též plný oče-
kávání ze zrodu nové služby a z práce, kterou tato změna 
přinese. Věříme, že tento krok byl správný a že se v nejbližší 
době projeví toto rozhodnutí jako efektivní z pohledu práce 
pro klienty. 

Velmi významnou událostí v životě střediska bylo jistě                
i jeho dvacáté výročí od založení, které jsme oslavili společ-
ně s Farním sborem v Semonicích. Dvacet let není jistě málo 
a o to víc nás to utvrzuje v potřebnosti našich služeb. Rád 
bych tímto poděkoval všem, kteří se za uplynulý rok podíleli 
na budování dobrého jména střediska Milíčův dům a pomá-
hali nám realizovat naše cíle. Rád bych popřál všem, Milíčovu 
domu především, úspěšný rok 2013.

Josef Macháček
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HI S TO R I E PO S L Á N Í  A  C Í L E CÍ LO VÁ S K U P I N A

Milíčův dům se svým názvem hlásí k Janu 
Milíči z Kroměříže a jeho charitativním ak-
tivitám 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 bezpri-
zorní a sociálně ohrožené děti a mládež 
v období druhé světové války.

1992 * založení střediska Milíčův dům 
 Farním sborem 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

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 
  zlepšovat školní prospěch našich klientů

JSME TU PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VĚKU 
6 – 26 LET, KTEŘÍ:

  žijí v Jaroměři a blízkém okolí 
  zažívají obtížné životní události 
  (rozpad rodiny, problémy se vztahy   
  ve škole, apod.) 
  zažívají konfl iktní společenské situace   
  (násilí a konfl ikty ve vrstevnických 
  skupinách, konfl ikty s dospělými, 
  vandalismus, drobné krádeže, výtržnictví) 
  zažívají negativní zkušenosti (návykové  
  látky, šikana v partě, ve škole, 
  předčasné sexuální zkušenosti) 
  se ocitly v omezujících životních 
  podmínkách (zanedbávání a týrání, 
  sexuální zneužívání, obtížný přístup 
  ke vzdělání) 
  by rádi smysluplně využívaly 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
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
O C H R A N A DĚT Í SOCIÁLNÍ SLUŽBY DA L Š Í  A K T I V I T Y

Milíčův dům vykonává na základě pově-
ření 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 řešení 
  výchovných, sociálních a jiných problémů  
  souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
  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

VÝKON OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ

Milíčův dům nabízí možnost výkonu Trestu 
obecně prospěšných prací pro odsouzené 
k tomuto alternativnímu trestu. V roce 
2012 byly vykonány dva tresty obecně 
prospěšných prací. Klienti Probační a me-
diační služby v Náchodě pomáhali s údrž-
bou, úklidem a výmalbou objektu.

STÁŽE A PRAXE 

Barbora Ottová, Michaela Groulíková, 
Jan Jirsák, Tomáš Mahler, Radek Slavíček, 
Aneta Mrázová, Veronika Čužnová, Petra 
Nývltová
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NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE AKCE KMB 2012

Pro koho jsme:  
děti od 6 do 14 let

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

Tým:    
Mgr. Hana Vrbová, DiS., 
sociální pracovník                                       
Ivana Šmídová, 
pracovnice v sociálních službách                            
Monika Musilová, 
pracovnice v sociálních službách

Kapacita klubu:  
20 uživatelů v jeden okamžik               

Kontakt: kmb@milicak.cz, 736 730 921

Taneční, vědomostní a výtvarné soutěže, 
výjezdy na plavání, pečení, vaření, turna-
je v šipkách, výlet do sklárny v Haracho-
vě, diskotéky, akce Třídíme odpad, Sázíme 
květiny, Noc v Milíčáku, fotbalový turnaj, 
pálení čarodějnic, turnaj v přehazované, 
multikulturní vzdělávací programy, výroba 
medu, bowling, šipkovaná po Jaroměři, fi l-
mové kluby, Letní zážitkový pobyt v Adr-
špachu, turnaje ve stolním fotbálku. 
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NZDM CENTRUM ALTERNATIVA AKCE CA 2012

Pro koho jsme:  
mládež od 15–26 let

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

Tým:    
Iva Krobotová, DiS., 
sociální pracovník                         
Monika Musilová, 
pracovník v sociálních službách    
Bc. Veronika  Čužnová, 
sociální pracovník                                

Kapacita klubu:  
60 uživatelů v jeden okamžik               

Kontakt: ca@milicak.cz, 736 730 921                         

Filmové kluby, zdobení perníků na vánoč-
ní trhy, bowling, karaoke, malování dýní, 
turnaje ve stolním fotbálku, turnaje v pře-
hazované, turnaj v Ping pongu, aranžová-
ní suchých květin, riskuj, taneční soutěže, 
výroba květin z krepového papíru, přátelák 
Josefov vs. Jaroměř, Dětský den v Dolíku – 
spolupráce s DDM Klíč, fotbalový turnaj 
ke dni dětí, kulečník, výlet do Harachova, 
výjezdy na plavání.

Pozn.: Sociální služba NZDM CA ukončena 
k 31. 12. 2012. Od 01. 01. 2013 poskytována 
nová služba sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi ve věku 1 – 18 let SAS Alternativa, 
sas@milicak.cz, 736 730 921.

13
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CE N T R U M ALT E R N AT I VA A EU

Poskytování sociálních služeb v rámci NZDM Centrum Al-
ternativa bylo od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2012 fi nancováno z 
prostředků, které získalo v rámci nadlimitní veřejné zakázky 
realizované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Tato 
veřejná zakázka vycházela z projektu Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost „Služby sociální preven-
ce 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 do-
spělé ohrožené společensky nežádoucími jevy) představo-
valo komplexní zajištění služeb mládeži a mladým dospělým 
ve věku od 15 do 21 let. Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu 
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdra-

votních 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 zabezpeče-
ní veškeré organizační a odborné činnosti požadované k pro-
vozu 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, zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím, sociálně tera-
peutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí mládeže a mla-
dých dospělých. Dále sem spadá základní sociální poradenství 
podle § 37 Zákona o sociálních službách a § 3 prováděcí vy-
hlášky zaměřené na vyřešení nepříznivé sociální situace. 
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VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDELNÝ PROGRAM MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

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 ži-
votních situacích.

Dílčí cíle:

 podpora optimálního zvládání výuky na základních ško-
lách prostřednictvím pravidelného programu mimoškolního 
vzdělávání. Při realizaci je kladen důraz na rozvíjení samo-
statnosti, sebedůvěry, spolupráce a odpovědnosti sociálně 

znevýhodněných dětí. Tento projekt přispívá k rozvoji efek-
tivní spolupráce s pedagogy ZŠ ve prospěch sociálně znevý-
hodněných dětí.

Podle informací od pedagogů je u dětí znát program pra-
videlného mimoškolního vzdělávání na výsledcích ve škole. 
Děti zvládají učivo, prospěch setrvává nebo se zlepšuje, což 
je jasným důkazem toho, že pravidelný program mimoškol-
ního vzdělávání je úspěšný. Projekt je realizován v prosto-
rách Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům, kde mají děti 
možnost obrátit se na sociální pracovníky, pokud mají i jiné 
problémy, které se přímo netýkají vzdělávání. Lektorkami 
byly mimoškolního vzdělávání pro rok 2012 byli Nikola Če-
chová, Karolína Zimová, Barbora Ottová, Mirka Rohlenová, 
Kateřina Vlková, Martina Dosedělová, Adéla Peštová. 
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MILÍČŮV DŮM REALIZUJE PROGRAMY PRIMÁRNÍ 
PREVENCE OD ROKU 2004 A OD ROKU 2005 
KOORDINUJE PEER PROGRAM.

Cílem primární prevence je:

  ochrana před sociálně-patologickými jevy či společensky 
  nežádoucími jevy
  podpora a budování otevřené atmosféry ve třídě s prvky  
  důvěry a ochoty si porozumět
  rozšíření povědomí o existenci Milíčova domu mezi dětmi  
  jako instituce sociální pomoci
  navázání spolupráce se školami v rámci výchovy a pomoci  
  dítěti

Primární preventivní program zahrnuje aktivity prevence 
v těchto oblastech:
 
  vrstevnické vztahy
  šikana a násilí
  kriminalita
  sexuální výchova
  kyberšikana, ohrožení mravní výchovy mládeže 
  xenofobie, rasismus, intolerance
  kouření, používání návykových látek, alkoholu, anabolik 
  gambling
  sekty a náboženská hnutí
  zdravý životní styl
  reklama
  rozvoj osobnosti, životní cíle 
  sebevědomí 

A PRIMÁRNÍ PREVENCE
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NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE, NZDM CENTRUM ALTERNATIVA
Realizováno za fi nanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace 
1.307.000,- Kč, ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ -  IP Služby so-
ciální prevence v Královéhradeckém kraji, dotace 3.980.861,35,- Kč (06/2009 
– 06/2012), Městem Jaroměř, dotace 50.000,- Kč. Dotace je určena na posky-
tování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány prostřednic-
tvím NZDM Klub Malého Bobše, reg. č. 6370376 a NZDM Centrum Alternativa, 
reg. č. 6968511.
 
NZDM CENTRUM ALTERNATIVA
Realizováno za fi nanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ 
-  IP Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, dotace 3.980.861,35,- 
Kč (06/2009 – 06/2012). Cílem projektu je zlepšit kvalitu života mladých lidí 
předcházením anebo snížením sociálních a zdravotních rizik, souvisejících se 
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním pro-
středí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Projekt 
fi nancuje provoz NZDM Centrum Alternativa, který představeju komplexní za-
jištění služeb mladým lidem ve věku 15 – 26 let dle § 62 zákona o sociálních 
službách a § 27 prováděcí vyhlášky. 

KLUB MALÉHO BOBŠE
Projekt je realizován za fi nanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy v rámci programu na podporu integrace romské komunity v roce 
2012, dotace 100.000,- Kč. Hlavním cílem je podpora rovných příležitostí soci-
álně znevýhodněných dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí prostřed-
nictvím aktivit zaměřených na zvládnutí základní školní docházky, integraci 
do většinové společnosti a pomoc v obtížných životních situacích. Projekt re-
alizován od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.
  
NOSTRA FUTURA
Projekt je realizován za fi nanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady 
vlády pro záležitosti romské menšiny, dotace 300.000,- Kč. Hlavním cílem 
projektu je zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných romských dětí 
ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí prostřednictvím aktivit zaměře-
ných na zvládnutí základní školní docházky, integraci do většinové společnosti 

a pomoc v obtížných životních situacích. Projekt realizován od 01. 01. 2012 
do 31. 12. 2012.
  
PYRAMIDA
Projekt je realizován za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje, dotace 
20.000,- Kč. Hlavním cílem projektu je ochrana před rizikovými projevy chová-
ní, popř. omezení jejich následků u dětí a mládeže navštěvující základní školy 
v Jaroměři a okolí. Předmětem projektu je realizace specifi ckého programu 
primární prevence na školách.  Projekt je realizován od 1. 1. 2012 do 31. 12. 
2012.

FESTNEFEST VII., 21. července 2012
Projekt je realizován za fi nanční podpory Města Jaroměř, dotace 75.000,- Kč, 
fi nanční podpory Královéhradeckého kraje, dotace 10.000,- Kč. Hlavním cílem 
projektu je uspořádat kulturní festival ve městě Jaroměř pro děti, mládež, ro-
diče, všeobecně pro každého z celého Královéhradeckého kraje. Záměrem je 
představit město Jaroměř jako místo, které v létě nabízí mladým lidem mož-
nost kulturního a společenského vyžití, jako město, kam stojí za to přijet a zú-
častnit se zajímavé akce.  Akci podpořili Ochranný svaz autorský, Technické 
služby Města Jaroměř, Vodovody a kanalizace, Skauti Jaroměř. 

SPORTEM KE ZDRAVÍ
Projekt je realizován za fi nanční podpory Nadačního fondu Albert, dotace 
40.000,- Kč. Hlavním cílem je podpořit a nabídnout klientům zdravou alterna-
tivu smysluplného trávení volného času a prostřednictvím sportovních aktivit 
je vést ke zdravému životnímu stylu.  Podnítit jejich zájem o sportovní činnosti 
a tím také působit preventivně před nebezpečím vzniku civilizačních chorob. 
Projekt realizován od 1. 2. 2012 do 30. 6. 2012. 

QUO VADIS?
Projekt je realizován za fi nanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy v rámci programu na podporu integrace romské komunity v roce 2012, do-
tace 91.000,- Kč.  Hlavním cílem je podpora rovných příležitostí dětí ve věku od 11 
do 15 let z Jaroměře a okolí prostřednictvím aktivit zaměřených na předcházení 
jakémukoliv diskriminačnímu jednání z důvodu národnostní či sociální příslušnos-
ti a podpora integrace. Projekt je realizován od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012.
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STAT I S T I K A 2012

Počet záznamů za rok 2012

Statistika klientů Muži Ženy Celkem

Počet klientů 153 85 238

Počet prvních kontaktů 60 42 102

Počet kontaktů 2380 1667 4047

Počet vykonaných služeb 8775 6437 15212
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ORG A N I Z AČN Í  S T R U K T U R A

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA

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

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA

Předseda:     Bc. Josef Macháček
Členové:     Marta Andrejsová, Lucie Novotná

Ředitel střediska:    Bc. Josef Macháček
Sociální pracovníci:    Mgr. Hana Vrbová, DiS., Ivana Šmídová
      Iva Krobotová, DiS., Monika Musilová, Bc. Veronika Čužnová
Účetní:      Marta Andrejsová
Koordinátorka vzdělávání a prevence:  Lenka Bucharová, Mgr. Hana Vrbová, DiS.
Fundraiser/koordinátor PR:   Lucie Novotná
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NÁKLADY A PŘ ÍJMY ROK 2012
Náklady  Kč 

  Materiál 53 812  
  Drobný hmotný majetek 25 875 
  Energie 149 864 
  Opravy a udržování 14 835 
  Cestovné 38 317 
  Telefony, internet, poštovné 34 454  
  Nájemné 6 420  
  Školení, kurzy 2 300 
  Právní a ekonomické služby 84 317   
  Ostatní služby 159 443
  Pojistné, poplatky 14 954 
  Služby ústředí Diakonie ČCE a jiné příspěvky 34 000 
  Odpisy 135 353 
  Ostatní náklady
  Mzdové náklady 1 463 755 
  Odvody na soc. a zdr. pojištění 453 829 
     
     Celkem 2 671 528 

Příjmy  Kč 

  Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 296 230 
  Úřad vlády 300 000
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 191 000 
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje 80 000 
  Město Jaroměř 174 194
  Nadace soukromé i zahraniční 40 000 
  Sponzorské dary 10 000 
  Dary ostatní (sbory, soukromé osoby) 1 560 
  Ostatní (nájem, úroky) 30 068 
  Ostatní (zúčtování fondů) 33 840
  Služby-IP CA 436 870 
  Služby-prevence pro školy 77 440  
     
     Celkem                       2 671 202  
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NA Z ÁVĚR

Financování provozu a aktivit Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům musí být zajištěno vícezdrojově. Bez fi nanční a materi-
ální podpory státních institucí, nadací, fi remních či individuálních dárců bychom nemohli naše poslání realizovat. Naše po-
děkování patří všem lidem, kterým není lhostejný osud znevýhodněných dětí a mládeže s jejichž pomocí jsme mohli v roce 
2012 naplňovat naše cíle. Děkujeme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy
Královéhradecký kraj
Evropský sociální fond

Město Jaroměř
Farní sbor ČCE Semonice
Nadační fond Albert
Marius – Pedersen
Melisa

Kimberly-Clark
Hornbach
Peko
Centropen
Pan Jiří Vrba

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

  ZŠ Na Ostrově, Jaroměř
  ZŠ Komenského, Jaroměř – Josefov
  ZŠ Jaroměř – Josefov
  ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř
  ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. Labem
  ZŠ Smiřice

  ZŠ Chvalkovice
  Gymnázium a SOŠ, Jaroměř
  Střední škola Řemeslná, Jaroměř
  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
  DDM Klíč, Jaroměř – Josefov
  Miličův dům je součástí Prakk – 
     Pracovní skupina NZDM KH Kraje 



2525



26



27

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, fi remním i individuálním dárcům, dobrovolníkům, zaměstnan-
cům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2012 pomáhali naplňovat naše poslání.
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PO D P OŘT E  N Á S

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.

Kontakt
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř
Email: milicuv.dum@diakonie.cz
Tel.: 491 815 169
web: www.milicak.cz


