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Úvodní

slovo ředitele

Vážení přátelé,
dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu, ve které naleznete nejen informace o naší organizaci, ale rovněž přiblížení toho
nejdůležitějšího, co se za rok 2015 událo. Rád bych na tomto místě poděkoval za profesionální práci svým zaměstnancům,
městu Jaroměř a Královéhradeckému kraji za podporu našich sociálních služeb a všem donátorům a sponzorům, kteří nás
v roce 2015 podporovali za vstřícný přístup.
Naším cílem pro nadcházející období je především i nadále poskytovat efektivní sociální služby v Jaroměři a okolí a soustředit
se na neustálé zvyšování kvality služeb pro cílovou skupinu. Šťastné děti ve spokojených rodinách jsou pro nás největším
oceněním.
Bc. Josef Macháček
ředitel organizace
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O

středisku

D i a k o n i e Č e s k o b r at r s k é

c í r k v e e va n g e l i c k é

s t ř e d i s ko

Milíčův

–

dům

Právní forma
církevní organizace
Oficiální adresa
Havlíčkova 14
551 01 Jaroměř
IČ: 46503561
Bankovní spojení
ČSOB, a. s. 274423043/0300
Registrace
Ministerstvo kultury 21. 8. 2003
9-270/2003-13586
Posláním Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a rodin s dětmi v regionu Jaroměř,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci, poskytovat jim podporu a odbornou pomoc, pomáhat řešit jejich problémy a předcházet tak jejich sociálnímu
vyloučení.
Hlavní cíle:
Vyhledat a oslovit děti a rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Zlepšit životní úroveň a zvýšit sociální dovednosti členů rodiny.
Minimalizovat negativní dopad sociální situace.
Motivovat klienty při řešení jejich situace a rozvíjet jejich kompetence.
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Nestátní nezisková organizace DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM poskytuje své služby od roku 1992. Středisko bylo založeno Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Semonicích. O rok později byl zakoupen dům a byla započata rekonstrukce. V této době byly služby poskytovány převážně
terénní formou. V roce 1996 byl slavnostně otevřen Milíčův dům v Havlíčkově ulici, č.p. 14, kde sídlí středisko doposud. Organizace je členem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb. Středisko Milíčův dům úspěšně absolvovalo v roce 2007 proces evaluace, realizovaný Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje. O rok později organizace úspěšně absolvovala Inspekci poskytovaných služeb. Středisko Milíčův dům prošlo v roce 2007 a 2013 úspěšně hodnocením
kvality České asociace streetwork. Organizace je členem APSS, Prakku a ještě České asociace streetwork.
Naše organizace zajišťuje poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství. V rámci nízkoprahového
zařízení poskytujeme mimoškolní vzdělávání, tj. doučování a dále nabízíme školám v okolí programy zaměřené na primární prevenci rizikových projevů
chování.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje své služby dětem ve věku od 6 do 14 let v Jaroměři na adrese Havlíčkova 14. Toto zařízení bylo otevřeno
k 1. 1. 2007.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují své služby rodinám s dítětem nebo dětmi ve věku od 1 do 18 let v Jaroměři a správním obvodu
města. Tato služba je poskytována od 1. 1. 2013.
Odborné sociální poradenství zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí osobám starším 16-ti let. Služba je poskytována od 1. 7. 2014.
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T ý m M ilí čova
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Dozorčí rada střediska

Správní rada střediska

Předsedkyně
Mgr. Jarmila Borecká

Předseda
Bc. Josef Macháček

Členové
Mgr. Alena Fabiánová
Mgr. Radim Žárský
Mgr. Jiří Pilný
David Hanuš
Karel Radoň
Jan Syrový
Dita Staníčková

Členové
Marta Andrejsová
Lucie Novotná

dom u

Ředitel střediska
Bc. Josef Macháček

Vedoucí sociálních služeb
Mgr. Hana Vrbová, DiS.

Zástupce ředitele/
fundraiser
Lucie Novotná

Tým pracovníků
Bc. Monika Musilová
Eva Voltrová
Bc. Gabriela Marková
Alena Gorelková, DiS.

Účetní
Marta Andrejsová

Lektoři pravidelného programu
mimoškolního vzdělávání
Vendula Bubelová
Jiří Pilař
Tomáš Dohnanský
Zuzana Bušková
Lenka Firkušná
Stáže a praxe
Martina Šrytrová
Jana Vacková
Barbora Dubnová
Tomáš Hujo
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N í z ko p ra h o vé zařízení pro dě ti
a ml á d e ž K lub M alého B obše
Klienti KMB 2015
Počet klientů:

     55

Počet vykonaných služeb               2125
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Pro koho tu jsme
děti ve věku od 6 do 14 let  
Proč tu jsme
l usilujeme o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, kteří se ocitají v nepříznivé
životní situaci
l poskytujeme bezpečný prostor, informace, odbornou pomoc a podporu
l snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mládeže
Co je naším cílem
l předcházet vzniku problémů u dětí a mládeže vhodnými způsoby primární prevence
l podporovat děti a mládež při zvládání obtížných životních situací
l podporovat sociální začlenění dětí a mládeže do společnosti včetně zapojení do dění místní
komunity
l zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí a mládeže
l poskytovat sociálně právní ochranu dětí a mládeže
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S ociálně

aktivizační služby pro

rodiny s dětmi

SAS A lternativa

Pro koho tu jsme
rodiny s dítětem/dětmi ve věku 1 - 18 let, které bydlí v Jaroměři, Josefově, případně v obcích spadajících pod
správní obvod města Jaroměř

Co je naším cílem
zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému
vývoji 17 dětí z těchto rodin

Proč tu jsme
Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem či dětmi,
u kterých existují rizika ohrožení jejich vývoje, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě
nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Počet klientů
rodin
počet poskytnutých služeb
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47
1271
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Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III
Registrační číslo:
Částka:
Doba realizace projektu:

CZ.1.04/3.1.00/05.00087
1 829 085 Kč
01. 01. 2015 - 30. 09. 2015

Popis projektu
Projekt se zaměřoval na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich
dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého
kraje. Hlavní cíl služby směřoval k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného výchovného
prostředí pro děti prostřednictvím výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností poskytovaných dětem,
posilování spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími návaznými sociálními i běžnými službami
při řešení situace uživatele.
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Projekty

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SAS ALTERNATIVA
Hlavním cílem projektu bylo poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby byly poskytovány prostřednictvím registrované sociální služby
SAS Alternativa. Dotace byla poskytnuta z rozpočtu MPSV ve výši 345.000 Kč, rozpočtu Královéhradeckého kraje
ve výši 30.000 Kč a rozpočtu Města Jaroměř ve výši 100.000 Kč.
KLUB MALÉHO BOBŠE 2015
Hlavním cílem projektu byla podpora dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí prostřednictvím aktivit
zaměřených na podporu vzdělávání dětí, integraci do většinové společnosti a rozvoj dovedností a znalostí dětí.
Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu
integrace romské komunity pro rok 2015, dotace 250.000 Kč.
SPOLU TO ZVLÁDNEME
Projekt „Spolu to zvládneme“ se zaměřoval na podporu vzdělávání romských dětí ve věku od 3 do 15 let
pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijících v Jaroměři a okolí. Projekt přispíval ke zlepšení
rovných příležitostí těchto dětí prostřednictvím předškolních, mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit.
Zároveň projekt podporoval rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí, vedl ke zvýšení zájmu o vzdělávání
jejich dětí a tím tak posiloval budoucnost zapojených dětí. Projekt byl podpořen v rámci programu „Fond pro
nestátní neziskové organizace“, jenž byl financován z EHP fondů 2009 – 2014. Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, dotace 599.687 Kč, realizace projektu 1. 9. 2014 – 28. 2. 2016.
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NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE
Hlavním cílem byla podpora dětí ve věku 6 – 14 let z Jaroměře prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu
smysluplného trávení volného času. Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci
grantového programu „Kávomaty pomáhají 2015“, dotace 40.000 Kč.
SPOLU TO ZVLÁDNEME
Hlavním cílem projektu byla podpora dětí ve věku od 3 do 15 let z Jaroměře prostřednictvím aktivit zaměřených
na podporu vzdělávání dětí, integraci do většinové společnosti a aktivizaci rodičů ve vztahu k rozvoji dovedností
a znalostí dětí. Dotace byla určena na stolní hry pro děti, PC pro pracovníka a další drobné vybavení prostor, ve
kterých byl projekt realizován. Projekt byl realizován za finanční podpory Nadace Vinci, výše dotace 65.000 Kč.
FESTNEFEST, 11. července 2015
Hlavním cílem projektu bylo posílení kulturního života v Jaroměři prostřednictvím realizace neziskového festivalu.
Součástí festivalu byl bohatý doprovodný program pro děti a koncerty nejen místních skupin. Záměrem bylo
představit město Jaroměř jako místo, které v létě nabízí mladým lidem možnost kulturního a společenského
vyžití a dále možnost prezentovat na veřejnosti činnost sociálních služeb, které organizace DČCE – Milíčův dům
poskytuje. Projekt byl realizován za finanční podpory Města Jaroměř, dotace 80.000 Kč a Královéhradeckého
kraje, dotace 15.000 Kč

22

23

Finanční

Náklady

Kč

l  Mzdové náklady
l  Soc. odvody             
l  Materiál vč. DHM
l  Energie
l  Služby
l  Ostatní

1 867 541
595 445
197 798
71 880
229 348
247 504

Celkem

3 209 516

Výnosy

Kč

l Tržby z prodeje služeb
l Dotace MŠMT
l Dotace MPSV
l Dotace kraj
l Dotace město
l Nadační příspěvky
l Ostatní výnosy
l Dary

1 759 774
250 000
345 000
45 000
180 000
490 705
34 100
37 131

Celkem

3 141 710

Ztráta
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z p r áva

-67 806
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P o d ě k o vá n í

Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům, dobrovolníkům,
zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2015 pomáhali naplňovat naše poslání.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Středisko Miličův dům

velkoobchod cukrovinek

Papírnictví
PASEK A
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Pomáhejte
Podpořit nás můžete:
l  finančně, číslo účtu: 274423043/0300
l  materiálně
l  svou dobrovolnou prací
l  tipy a radami na zkvalitnění našich služeb
Kontakt
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř
Email: milicuv.dum@diakonie.cz
Tel.: 491 815 169
web: www.milicuvdum.diakonie.cz
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