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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Středisko Miličův dům

Vážení,
výroční zpráva 2018 je obdobně, jako v letech předchozích, věnována základním údajům o organizaci
a přehledu hospodaření za uplynulý rok. Naleznete zde informace o historii, poskytovaných sociálních
službách a realizovaných projektech v roce 2018. Druhá část zprávy se věnuje hospodaření organizace
a poděkování všem donátorům a spolupracujícím organizacím, jež jsou nedílnou součástí většiny
neziskových organizací.
Zda jsme byli v roce 2018 úspěšní, posuďte sami. Za tým Diakonie ČCE - střediska Milíčův dům mohu
říci, že úspěšnost měříme především odezvou přímé práce, ne čísly ve statistikách. Jakákoliv pozitivní
změna v životě lidí, kteří se na nás obrátili, je považována za úspěch. S čistým srdcem mohu konstatovat,
že rok 2018 byl opět úspěšným a věřím, že se nám bude dařit i v následujících letech.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, lektorům a dobrovolníkům, kteří se na aktivitách a kvalitě
poskytovaných služeb podíleli. Mé díky patří rovněž všem spolupracujícím institucím a donorům,
bez kterých by činnost neziskové organizace nemohla být realizována.
S přáním hezkých dní

Bc. Josef Macháček
Ředitel organizace a předseda správní rady
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

m

Právní forma
Církevní organizace
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř
IČ: 46503561
Bankovní spojení
ČSOB, a. s. 274423043/0300
Registrace
Ministerstvo kultury 21. 8. 2003
9-270/2003-13586
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Důležitá data:
 1992 založení střediska Farním sborem ČCE v Semonicích
 1996 slavnostní otevření Diakonie ČCE - střediska Milíčův
dům na adrese Havlíčkova 14
 2007 registrace nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 2013 registrace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi
 2014 registrace odborného sociálního poradenství
 2016 detašované pracoviště na adrese Duškova 79,
Jaroměř - Josefov

FARNÍ SBOR ČCE V SEMONICÍCH

Středisko Miličův dům

kontakt: Semonice 57, 551 01 Jaroměř,
radim.zarsky@evangnet.cz, tel.: 604 149 841
Partnerským sborem organizace je Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Semonicích.
V roce 1992 založil místní farář Jiří Weinfurter středisko
pro romské i jiné děti. Po celou dobu sbor se střediskem
aktivně spolupracuje – monitoruje činnost střediska,
podílí se na různých akcích a prezentacích činnosti
střediska. Členové sboru jsou zastoupeni ve správní
a dozorčí radě střediska. V současnosti je farářem
sboru pan Radim Žárský.
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DI A KONIE ČESKOBR ATRSK É CÍRK VE E VA NGELICK É

m

 jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních
služeb a jednička ve speciálním školství

společenství

milosrdenství
naděje

 pomáháme denně tisícům lidí v nepříznivých životních
situacích, provozujeme více než 140 zařízení po celé ČR

fortelnost
pomoc potřebným

 organizujeme také humanitární pomoc v ČR (povodně)
a rozvojovou spolupráci v zahraničí
 naše práce a poslání vychází z křesťanských hodnot,
pomáháme všem bez rozdílu. Podívejte se na náš etický
kodex.
 náš tým tvoří více než 2000 pracovníků po celé republice
a 1000 dobrovolníků. Přidejte se.
 obnovenou činností po roce 1989 navazujeme na předválečnou
Českou diakonii
 jsme součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a máme
partnery po celém světě
 naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická
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Diakonie tvoří

společenství,
které v

milosrdenství

nadějí

pomáháfortelně

as

potřebným.

P E R S O N Á L N Í Z A J I Š T Ě N Í V R O C E 2 0 1 8Středisko Miličův dům
Dozorčí rada střediska
Předsedkyně
Mgr. Jarmila Borecká
Členové
Mgr. Alena Fabiánová
Mgr. Radim Žárský
Mgr. Jiří Pilný
Mgr. David Hanuš
Karel Radoň
Bc. Jan Syrový
Bc. Dita Staníčková

Ředitel střediska
Bc. Josef Macháček
Vedoucí sociálních služeb
Bc. Monika Musilová
Tým pracovníků
Bc. Monika Musilová
Bc. Pavla Svatoňová
Mgr. Radek Slavíček
Natálie Ulrychová
Karin Ferynová
Bc. Gabriela Huňaková

Lektoři pravidelného programu
mimoškolního vzdělávání
Andrea Holubová
Denisa Grmelová
Monika Kočí
Bc. Lucie Pavlistová

Správní rada střediska
Předseda
Bc. Josef Macháček
Členové
Marta Andrejsová
Bc. Monika Musilová
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KONTAK T Y NA PR ACOVNÍK Y
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Bc. Josef Macháček
pozice: ředitel
tel.: 491 815 169, 739 244 856
e-mail: reditel@milicak.cz

Bc. Pavla Svatoňová
pozice: terénní PSS SASRD
tel.: 739 244 863
e-mail: sas@milicak.cz

Karin Ferynová
pozice: PSS SASRD
tel.: 736 730 921
e-mail: sas@milicak.cz

Bc. Gabriela Huňaková
pozice: SP SASRD
tel.: 736 730 921
e-mail: sas@milicak.cz

Natálie Ulrychová
pozice: PSS SASRD
tel.: 730 546 503
e-mail: sas@milicak.cz

Mgr. Radek Slavíček
pozice: terénní SP SASRD
tel.: 739 244 863
e-mail: sas@milicak.cz

Bc. Monika Musilová
pozice: zástupce ředitele, vedoucí sociálních služeb,
SP OPS, SP SASRD
tel.: 730 546 503
e-mail: musilova@milicak.cz
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STRUKTURA SLUŽEB

Středisko Miličův dům

Cílem všech registrovaných sociálních služeb Diakonie ČCE - střediska Milíčův dům
je posilování schopnosti lidí řešit svou aktuální nepříznivou životní situaci a tím tak minimalizovat
dlouhodobé negativní dopady nežádoucí sociální situace. Středisko působí v Jaroměři a okolí
(ambulantní formou v Jaroměři a Josefově, terénní formou v Jaroměři a spádových obcích) prostřednictvím
těchto registrovaných sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné
sociální poradenství. Všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, VZPP a dále se vzdělávají pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. Veškeré
poskytované služby jsou bezplatné.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY
S D Ě T M I S A S A LT E R N AT I VA
Poslání, cíle:
Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem
či dětmi do 18 let, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem
služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět
ke zdravému vývoji dětí těchto rodin.
Cílová skupina:
Rodiny s dítětem či dětmi ve věku 0-18 let, které bydlí v Jaroměři, Josefově a v obcích spadajících
do správního obvodu města Jaroměř.
Principy a zásady poskytování služby:
 rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické
příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
 zaměření na rodinu (nesoustředíme se pouze na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako
celek, kde se jednotliví členové rodiny vzájemně ovlivňují)
Poskytované služby:
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
10 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2018
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Středisko Miličův dům

Ambulantní forma
Konzultační hodiny:
Pondělí, středa, čtvrtek 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 SAS Alternativa Jaroměř i Josefov
Úterý 13:00 - 16:00 SAS Alternativa Jaroměř i Josefov
V tuto dobu mohou uživatelé přijít za sociálními pracovníky se svou zakázkou (problémem, dotazem
aj.). V rámci řešení zakázky jsou s uživatelem dojednány podmínky poskytování služby, dále
je sestaven individuální plán, díky kterému postupně pracujeme společně na vyřešení uživatelovy
zakázky. Zájemcům, kterým nedokážeme s ohledem na omezení registrované služby pomoci, předáme
kontakty na návazné služby, určené pro řešení jejich situace.
Klubová činnost
Pondělí, úterý, čtvrtek 13:00 – 16:00 SAS Alternativa Jaroměř
Úterý, čtvrtek 13:00 – 16:00 SAS Alternativa Josefov
Klubová činnost podporuje děti a jejich rodiny z Jaroměře a okolí. Aktivity klubu se zaměřují na posilování
rodičovských kompetencí, posilování vazeb mezi členy rodin, zvyšování úrovně dovedností dětí, které
odpovídají jejich věku a možnostem. Získané návyky jsou důležité pro výchovu a vzdělávání dětí
v rodinném prostředí. Sociální pracovníci vycházejí při plánování aktivit klubu z aktuální poptávky
uživatelů.
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Terénní forma SAS
Pondělí, středa 8:00 – 16:00, úterý 8:00 – 15:00, čtvrtek 8:00 – 14:30, pátek 8:00 – 12:00
Terénní služba je poskytována v Jaroměři a spádových obcích. Jednotlivá setkání probíhají v přirozeném
prostředí uživatele. Může se jednat i o doprovod uživatele na úřady, do školy, k lékaři apod.

12 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2018

SASRD V ČÍSLECH 20 18

Středisko Miličův dům

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:
SAS Alternativa Jaroměř
Počet unikátních klientů: 214
Počet prvních kontaktů:
134
Počet kontaktů:
2131
Počet vykonaných služeb: 3246
SAS ambulantní:
199
SAS terénní:
105
SAS Alternativa Josefov
Počet unikátních klientů: 111
Počet prvních kontaktů:
5
Počet kontaktů:
766
Počet vykonaných služeb: 1177
Počet unikátních klientů jsou uživatelé, kteří využívali v roce 2018 sociální služby a spolupracovali jsme
na plnění individuálních plánů (tj. muži i ženy). První kontakty jsou ti uživatelé, kteří s námi uzavřeli
individuální plán v průběhu roku 2018. Celkový počet kontaktů ukazuje na počet setkání s uživateli
služeb. Počet unikátních klientů je nižší než součet ambulantní a terénní formy z důvodů, že někteří
uživatelé využili v roce 2018 obě formy služby.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poslání, cíle:
Odborné sociální poradenství pomáhá osobám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí se zřetelem na rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti v jejich přirozeném prostředí.
Cílem služby je poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby osob, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami.

Cílová skupina:
Odborné poradenství mohou využít osoby ve věku 16 - 64 let, zejména osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy,
rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny.
Principy a zásady poskytování služby:
 rovnost (na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické
příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace)
 diskrétnost (ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby)
 individuální přístup (ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuálních potřeb)
 dobrovolnost (služba je dobrovolná a každý může od jejího poskytování odstoupit)
Poskytované služby:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytování informací o možnosti využití
dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními)
 sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech,
práva, v oblasti vzdělávání)
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc
při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím)
14 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2018
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Středisko Miličův dům

Ambulantní forma
Konzultační hodiny:
Středa 14:00 - 16:00 na adrese Duškova 79, Jaroměř - Josefov
Poradenství je určeno všem občanům Jaroměřska, kteří se nacházejí ve svízelné životní situaci a potřebují
s touto situací pomoci. Mezi nejčastější okruhy intervencí patří zejména dluhová problematika (podpora
při řešení exekucí, splátkových kalendářů, aj.), podpora při komunikaci se soudy a úřady, rodinná
problematika (podpora při sepisování žádostí o rozvod, péči o děti, určení otcovství aj.), problematika
v oblasti bydlení (podpora při jednání s nájemci, poskytovateli energii aj.).

OSP V ČÍSLECH 20 18
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:
Počet unikátních klientů: 34
Počet kontaktů:
43
Počet vykonaných služeb: 108
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PRO JEK T Y 20 18

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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.
16 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2018

Středisko Miličův dům
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 1 518 400 Kč
a Městem Jaroměř částkou 275 000 Kč.
Hlavním cílem projektu je poskytování 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. Projekt se vztahuje na poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Festnefest
Projekt realizován za podpory Města Jaroměř částkou 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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FIN A NČNÍ ZPR ÁVA
VÝSLEDOVKA 2018
Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

117 978,60

Spotřeba energii

166 559,00

Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady

52 247,00
346 304,00
2 307 140,00

Zákonné sociální pojištění

722 029,00

Zákonné sociální náklady

8 855,00

Náklady na vzdělání
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem
Dary
Dary od fyzických osob
Dary od právnických subjektů
Z toho ze zahraničí

18 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2018

0
242 097,68

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)

Kč
2 221 420,00
0
25 102,00
0
199 990,00

Provozní dotace

1 591 412,00

Výnosy celkem

4 037 924,00

Hospodářský výsledek

38 525,22

33 196,50
3 999 398,78

Kč
0
199 990
0

Dotace
Přijaté dotace

Kč
1 591 412

ROZVAHA 2018
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouh. Majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Pokladna

Středisko Miličův dům

Stav k poslednímu dni min. úč. období

Stav k poslednímu dni úč. Období

6 080 024,00

6 080 024,00

6 080 024,00

6 080 024,00

-2 801 284,00

-2 936 637,00

1 025 325,46

0

14 000,00

60 320,00

5 194,00

15 201,00

998 041,86

1 168 808,85

Jiná aktiva celkem

8 089,60

0

Aktiva celkem

4 304 065,46

4 387 716,85

Stav k poslednímu dni min. úč období

Stav k poslednímu dni úč. období

Vlastní zdroje celkem

3 950 434,37

4 005 332,37

Vlastní jmění

3 278 740,00

3 143 387

Fondy

766 501,52

861 945,37

Výsledek hospodaření

-94 807,15

0

353 631,09

343 859,26

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

Krátkodobé závazky celkem

Účty v bankách

PASIVA

Cizí zdroje celkem

332 631,09

285 667,26

Jiná pasiva celkem

21 000,00

58 192,00

Pasiva celkem

4 304 065,46

4 349 191,63
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PODĚKOVÁ NÍ
Spolupracující organizace

Členství

 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích

 Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

 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
 YMCA DAP - Ten Sing, Jaroměř
 MK Rozmarýnek Jaroměř

Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům,
dobrovolníkům, zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2018 pomáhali
naplňovat naše poslání.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Středisko Miličův dům

Papírnictví
PASEK A

Středisko
Miličův
dům
středisko
Milíčův

dům

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

