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Ú V O D N Í  S L O V O  Ř E D I T E L E

Vážení přátelé,
rok 2016 byl pro středisko Diakonie ČCE – Milíčův dům rokem úspěšným, a znovu se nám potvrdilo, 
že úsilí, které do naší práce vkládáme, se pozitivně odráží na kvalitě a plnění cílů našich klientů. Dovolil 
bych si Vás proto seznámit s informacemi o naší organizaci a tím nejdůležitějším, co se v minulém roce 
událo. 

Rád bych také poděkoval nejen svým zaměstnancům, ale také všem spolupracujícím organizacím, 
donátorům a příznivcům za projevenou pomoc a podporu. 
I v nadcházejícím období se budeme snažit poskytovat profesionální a efektivní sociální služby s ohledem 
na neustálé zvyšování jejich kvality.

S přáním všeho dobrého

Bc. Josef Macháček
Ředitel organizace a předseda správní rady
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O  S T Ř E D I S K U 
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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. 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 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pracovní skupiny NZDM KH kraje a 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. 

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. V rámci nízkoprahového zařízení poskytujeme 
program pravidelného mimoškolního vzdělávání, tj. doučování.

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 zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
osobám starším 16-ti do 64 let od 1. 7. 2014.
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T Ý M  M I L Í Č O V A  D O M U
Dozorčí rada střediska

Předsedkyně 
Mgr. Jarmila Borecká

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

Správní rada střediska

Předseda 
Bc. Josef Macháček

Členové 
Marta Andrejsová
Bc. Lucie Pavlistová

Ředitel střediska
Bc. Josef Macháček

Vedoucí sociálních služeb
Mgr. Hana Vrbová, DiS.

Tým pracovníků
Bc. Lucie Pavlistová
Bc. Monika Musilová
Bc. Gabriela Marková
Veronika Mášová
Bc. Pavla Svatoňová
Natálie Gažiová
Alena Gorelková, DiS.
Eva Voltrová

Lektoři pravidelného programu 
mimoškolního vzdělávání
Ladislav Kotlár
Zdeněk Kotlár
Lenka Firkušná
Tomáš Dohnanský
Jiří Pilař
Barbora Maksymovová
Zuzana Bušková
Aneta Hynková
Denisa Poláková
Olga Ciesielská



Středisko Miličův dům

11VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Rukodělný kroužek
Iva Dohnanská

Stáže
Tereza Panenková
Lenka Hloušková
Lucie Jirsáková
Kateřina Smolová
Michaela Stannerová
Jiří Šolc

Dobrovolníci
Lucie Fapšo
Kateřina Vlková
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S A S  A L T E R N A T I V A  J A R O M Ě Ř
S L U Ž B Y
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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 

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.

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

Počet klientů
rodin                                                        30
počet poskytnutých služeb                     2251
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S A S  A L T E R N A T I V A  J O S E F O V
V rámci SAS detašovaného pracoviště Josefov poskytovali pracovníci nejčastěji služby z těchto 
oblastí: sociálně terapeutické činnosti (individuální rozhovor, poradenství) a pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů (zprostředkování kontaktu na návazné služby, jednání s institucemi ve prospěch 
klienta). Klienti převážně využívali ambulantní služby, terénní spíše sporadicky. 
Pracovníci pomáhali klientům s hledáním zaměstnání, řešili špatnou docházku dětí do ZŠ, problematiku 
dávek a dostupnost bydlení. 

Terénní služba je využívána u klientů, kteří jsou odkázáni na službu SAS OSPODem Jaroměř. Jde 
o rodiny s nařízeným dohledem, kde je nutná kooperace rodinných příslušníků, pracovníků OSPOD 
i pracovníků SAS. 

Počet rodin             26

Počet služeb        1571



Středisko Miličův dům

15VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016



Středisko Miličův dům

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

S L U Ž B Y
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N Z D M  K L U B  M A L É H O  B O B Š E
Pro koho tu jsme
 děti ve věku od 6 do 14 let

Proč tu jsme
 usilujeme o pozitivní změnu v životním způsobu dětí 

a mládeže, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci 
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 poskytujeme bezpečný prostor, informace, odbornou pomoc a podporu 
 snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mládeže 

Co je naším cílem
 předcházet vzniku problémů u dětí a mládeže 

vhodnými způsoby primární prevence 
 podporovat děti a mládež při zvládání 

obtížných životních situací 
 podporovat sociální začlenění dětí a mládeže 

do společnosti včetně zapojení do dění místní 
komunity 

 zvyšovat sociální dovednosti a kompetence 
dětí a mládeže

Klienti KMB 2016
Počet služeb                                       62
Počet vykonaných služeb               2038
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O D B O R N É  S O C I Á L N Í  P O R A D E N S T V Í 
Odborné sociální poradenství
Počet klientů                           38
Počet vykonaných služeb      161
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Nejvíce zakázek odborného poradenství (zhruba 60 %) přinášejí klienti odkázaní na tuto službu Odborem 
sociálně právní ochrany dětí Jaroměř. Jedná se především o pomoc při sepisování návrhů na soud 
(úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení/snížení alimentů). Druhým nejčastějším problémem 
jsou dluhy a exekuce klientů (39 %). Tato spolupráce je dlouhodobá a náročná. Vymanit se z rukou 
exekutora je velmi těžké a lidé mnohdy přicházejí do poradny až v krajní nouzi. Ostatní problematika 
(1 %) se týká běžných věcí jako jsou telefonáty na návazné služby, tisk formulářů a pomoc při jejich 
vyplnění. 
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Registrační číslo:                                                                      CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052
Částka Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům:                        7 739 970 Kč
Doba realizace projektu:                                                           01. 01. 2016 – 30. 06. 2019

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE v Královéhradeckém kraji IV
Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost 
osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.
Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci projektu určeny, 
reflektuje potřeby KHK, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v KHK 2011- 2016.
Předmětem projektu je závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi zaměřené na komunitní práci poskytovanou ambulantní formou v 
Jaroměři – centru, terénní formou pro region Jaroměřsko s požadovanou minimální kapacitou 45 klientů pro 
ambulantní formu a minimální kapacitou 10 klientů pro terénní formu. Závazek poskytovatele provozovat 
službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi představuje komplexní zajištění služeb k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny zaměřené na posilování rodičovských 
kompetencí, rozvoje výchovné, socializační a ekonomické funkce rodiny.
Hlavní cíle služby směřují 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, spolupráce s dalšími návaznými sociálními 
službami a podpora spolupráce s běžnými službami s cílem spolupráce při řešení situace uživatelů.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

P R O J E K T Y  2 0 1 6
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KLUB MALÉHO BOBŠE 

Projekt je realizován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje 
občanské společnosti, dotace 262 336 Kč.
Hlavním cílem projektu je podpora zdravého vývoje dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí 
prostřednictvím aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Malého Bobše.
Dílčí cíle směřují k naplnění hlavního cíle jsou: pomoc dětem v obtížných životních situacích, podpora 
aktivně tráveného volného času, rozvoj samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce a odpovědnosti dětí, 
zvyšování povědomí dětí v oblastech rizikového chování, podpora začleňování dětí do společnosti.

NZDM KLUB MALÉHO BOBŠE   

Projekt je realizován za finanční podpory Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu    
„KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2016“, dotace 35 254 Kč (01. 03. 2016 – 31. 12. 2016). 
Hlavním cílem projektu je podpora zdravého vývoje dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí 
prostřednictvím aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Malého Bobše.
Dílčími cíli jsou například pomoc dětem v obtížných životních situacích, podpora aktivně tráveného 
volného času, rozvoj samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce a odpovědnosti dětí, zvyšování povědomí 
dětí v oblastech rizikového chování a podpora začleňování dětí do společnosti.

FESTNEFEST, 23. 07. 2016   

Projekt je realizován za finanční podpory Města Jaroměř, dotace 80 000 Kč.
Hlavním cílem projektu je uspořádat kulturní festival ve městě Jaroměř pro děti, mládež, rodiče, 
všeobecně pro každého z celého Královéhradeckého kraje. Záměrem je představit město Jaroměř jako 
místo, které v létě nabízí mladým lidem možnost kulturního a společenského vyžití, jako město, kam 
stojí za to přijet a zúčastnit se zajímavé akce.
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F I N A N Č N Í  Z P R Á V A
Náklady Kč
Spotřeba materiálu 99 670,00

Spotřeba energií 172 997,98

Drobný hmotný majetek 38 631,00

Opravy a udržování 700,00

Cestovné 30 499,00

Náklady na reprezentaci 2 690,00

Náklady na fundraising a public relations 13 082,00

Telefony, spoje 24 053,51

Likvidace odpadů 240 631,73

Mzdy 2 052 853,00

Zákonné SP, ZP 648 530,00

Zákonné pojištění odpov. - Kooperativa 7171,00

Daň silniční 900,00

Pojistné majetku 2 632,00

Ostatní finanční náklady - bank. poplatky 416,00

Odpisy budov 135 353,00

Poskyt. přísp. zúčtované mezi org. složkami 29 090,00

Poskytnuté členské příspěvky 4 220,00

Náklady celkem 3 504 120,22

Výnosy Kč
Tržby z prodeje služeb - SAS IP 2 211 840,00

Výnosové úroky 46,79

Zúčtování fondů 18 535,00

Jiné ostatní výnosy 1 440,00

Přijaté nadační příspěvky (dary) 245 825,00

Dary - tuzemští dárci 44 281,00

Provozní dotace MPSV 679 142,00

Provozní dotace - ObÚ, MěÚ 280 000,00

Výnosy celkem 3 481 109,79

Hospodářský zisk celkem -23 010,43
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P O D Ě K O V Á N Í
Spolupracující organizace

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích

 Terénní pracovnice MěÚ Jaroměř

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jaroměř

 Odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Jaroměř

 Technické služby města Jaroměř

 Úřad práce v Jaroměři

 Probační a mediační služba ČR

 ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

 ZŠ B. Němcové, Jaroměř

 ZŠ Komenského, Jaroměř - Josefov

 ZŠ Jaroměř - Josefov

 Gymnázium J. Žáka, Jaroměř

 Střední škola řemeslná, Jaroměř

Členství

 Prakk - Pracovní skupina NZDM KH kraje

 Česká asociace streetwork

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb



Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům, dobrovolníkům,
zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2016 pomáhali naplňovat naše poslání.

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

Papírnictví
P A S E K A

velkoobchod cukrovinek

Středisko Miličův dům

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PODPOŘIT NÁS MŮŽETE:

 finančně, číslo účtu: 274423043/0300
 materiálně
 svou dobrovolnou prací 
 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

www.milicuvdum.diakonie.cz


