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a supervizor v oblasti řízení kvality 

sociálních služeb  

Mgr. Radim Žárský, evangelický farář 

v Semonicích, učitel a školní kaplan

SOŠSaZEA Náchod 

Bc. Dita Staníčková, zdravotní sestra



Rok 2020 nás učil vzájemné službě 

Na dobře zapamatovatelný rok 2020 budeme jednoznačně vzpomínat také jako na Rok covidu. 
Sice jsme jeho šíření v Asii sledovali v médiích již na podzim roku 2019, ale už na začátku roku 
2020 se začal prokazatelně šířit i u nás a zemi sevřel nouzový stav. Z další generální uzavírky 
země, započaté v říjnu 2020, se postupným rozvolňováním dostáváme až teď. Jako farář 
a středoškolský učitel náboženství často slyším od lidí vážnou otázku, jestli si myslím, že je 
pandemie covidu-19 trest Boží pro hříšné lidstvo. Já na to odpovídám, že si to nemyslím, i když 
se jistě mezi hříšníky také počítám. Já si myslím, že je to spíše TEST BOŽÍ. Odečteme-li 
všechny hmotné i nehmotné ztráty, osobní a rodinné tragédie, přinesla tato doba i příležitosti 
a ponaučení. Jednou z příležitostí byla možnost sloužit si navzájem více, než je obvyklé. Rok 
2020 nás tedy učil ohleduplné službě. 

Služba se řecky řekne diakonia. Latinsky pak ministerium. Jednou jsem se neplánovaně 
setkal na Kuksu v restauraci s nejmenovaným ministrem vlády, který si v rámci výkonu 
ministerských „povinností“ dělal kampaň před volbami. Zeptal jsem se jej jako farář, jestli ví, 
co znamená slovo ministr. Nevěděl to. Tak jsem jej slušně poučil, že latinsky minister znamená 
v češtině služebník, a popřál mu zdar ve veřejné službě. Asi mě úplně nepochopil. Kéž bychom 
si dovedli v naší společnosti všichni na všech úrovních více sloužit. Diakonie ČCE nás tomu učí 
svým názvem i příkladem. Milíčovu domu vyprošuji do dalších let služby nejzranitelnějším lidem 
naší společnosti Boží ochranu a požehnání. 

Radim Žárský 
Evangelický farář v Semonicích 



Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady Střediska
Středisko Diakonie Milíčův dům v Jaroměři poskytuje služby mladým lidem v nepříznivých 
životních situacích, vede je a informuje, aby se sami mohli přičinit k řešení své složité situace 
a  pomáhá jim v mnohých směrech k lepšímu životu. To vše se děje za přičinění týmu 
zaměstnanců Milíčova domu, kterému jménem dozorčí rady střediska Milíčův dům děkujeme 
za obětavou práci a nové paní ředitelce Bc. Lucii Pavlistové přejeme hodně tvůrčích sil a elánu 
do práce ve prospěch všech potřebných. 

Jarmila Borecká
předsedkyně Dozorčí rady Střediska
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Kdo jsme 
Jsme střediskem Diakonie Českobratrské církve evangelické, které bylo založeno v roce 1992 

Farním sborem ČCE v Semonicích. Jako nestátní nezisková organizace pomáháme dětem, 

mládeži a rodinám v Jaroměři a blízkém okolí v různých životních nesnázích. V roce 2020 jsme 

poskytovali naši pomoc prostřednictvím dvou registrovaných sociálních služeb. 

Naše principy 
● Rovnost …každý z nás má právo na podporu bez ohledu na to, jak jsme odlišní… 

● Diskrétnost…ctíme soukromí každého… 

● Individuální přístup …ke každému přistupujeme individuálně dle jeho aktuální situace… 

● Dobrovolnost…zásadní rozhodnutí ponecháváme na vás, jsme Vašimi průvodci… 

Naše hodnoty 
Hodnoty střediska vychází z hodnot Diakonie ČCE. Posláním Diakonie je tvořit společenství, 

které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. 

● Milosrdenství posiluje náš respekt k vám, nejsme soudci Vaší cesty. Jsme oporou, která Vás 

vždy s respektem a úsměvem vyslechne, společně pak budeme hledat směr Vaší další cesty. 

● Fortelnost znamená, že děláme svou práci poctivě, precizně a profesionálně. Neustále 

se vzděláváme. Kolegové i klienti se na nás mohou spolehnout. 

● Společenství nám připomíná, že každý z nás někdy potřebuje podat pomocnou ruku, a proto 

je důležité být tu pro sebe navzájem a vědět, že na nic člověk nemusí být sám.

● Naděje pro nás není prázdným „světlem na konci tunelu“. Skutečně věříme, že pokud 

se společně vydáme směrem k lepší budoucnosti, půl cesty máme za sebou.



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS ALTERNATIVA

Poslání, cíle:
Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině 

s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen 

v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé 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.

Zásady poskytování služby:
● 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



61 247 4437 6

Ke konci roku 2020 pomohl Milíčův dům 61 rodinám, které žijí na území Jaroměře a spádových 

obcích. Na dvou pracovištích, Jaroměř a Josefov, pomáhalo rodinám s dětmi 6 sociálních 

pracovníků. 

S klienty se potkávali zejména v jejich domácnostech nebo v našich prostorách. 

Celkem jsme ke konci roku 2020 poskytli 4437 sociálních služeb. 

rodin jednotlivců poskytnutých
služeb pracovníků



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, 

které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy, rodiny s dítětem / 

dětmi, etnické menšiny.

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)



5 43

Poradenství je určeno všem občanům Jaroměřska. Nejčastější jsme v roce 2020 pomáhali 

s dluhovou problematikou (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 energií aj.). 

jednotlivců poskytnutých
služeb 1 pracovníků



Náklady Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby 857 918,56 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady 3 805 262,00

Daně a poplatky

Ostatní náklady 6 108,20

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek 135 360,00

Poskytnuté příspěvky 30 056,00

Daň z příjmu

Jiné ostatní náklady 288 192

Náklady celkem 4 834 704,76

Výnosy Kč

Provozní dotace 4 623 670,00

Přijaté příspěvky 14 593,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy 1 352,00

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 4 639 615,00

Výsledek hospodaření před zdaněním -195 089,76

Výsledek hospodaření po zdanění -195 089,76

Výkaz zisků

Hospodaření



Aktiva
stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 3 008 034,00 2 872 674,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 080 024,00 6 080 024,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 071 990,00 -3 207 350,00

Krátkodobý majetek celkem 1 211 481,27 1 207 680,04

Zásoby celkem 41 000,00 32 182,00

Pohledávky celkem

Krátkodobí finanční majetek celkem 1 170 481,27 1 175 498,04

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 4 219 515,27 4 080 354,04

Pasiva
stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

Vlastní zdroje celkem 3 835 190,02 3 638 748,26

Jmění celkem 3 927 358,59 3 926 006,59

Výsledek hospodaření celkem -92 168,57 -287 258,33

Cizí zdroje celkem 384 325,25 441 605,78

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem 56 590,00 37 430,00

Krátkodobé závazky celkem 327 735,25 404 175,78

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem 4 219 515,27 4 080 354,04

Rozvaha ve zkráceném rozsahu



Poděkování

Středisko v roce 2020 podpořili
● Ministerstvo práce a sociálnách věcí

● Královéhradecký kraj

● Město Jaroměř

Spolupracovali jsme
● Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích

● Terénní pracovnice MěÚ Jaroměř

● Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jaroměř

● Technické služby města Jaroměř

● Úřad práce v Jaroměři

● Probační a mediační služba ČR

● Mateřské, základní a střední školy v Jaroměři

● papírnictví Eduard Paseka

Děkujeme všem podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům, 

dobrovolníkům, zaměstnancům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2020 

pomáhali naplňovat naše poslání.



Pracoviště Jaroměř

SAS Alternativa
Provozní doba:

Terénní forma

PO 7:00-16:00

ÚT 7:00 - 16:00

ST 7:00-16:00

ČT 7:00 - 16:00

PÁ 7:00 - 13:30

Ambulantní forma

PO, ST,PÁ 8:00 - 11:00

milicuv.dum@diakonie.cz

sas@milicak.cz

739 244 863

731 117 459

Pracoviště Josefov

SAS Alternativa
Provozní doba:

Terénní forma

PO 7:00-16:00

ÚT 7:00 - 16:00

ST 7:00-16:00

ČT 7:00 - 16:00

PÁ 7:00 - 13:30

Ambulantní forma

PO, ST,PÁ 8:00 - 11:00

milicuv.dum@diakonie.cz

sas@milicak.cz

739 244 863

730 546 503

Odborné sociální poradenství
STŘEDA 14 - 16 hod.

730 546 503



www.milicak.cz


