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Rok 2021 nás učil vzájemné službě
Na rok 2021 spolu s tím předchozím budeme zcela jistě vzpomínat jako na roky covidové
pandemie a s tím souvisejících opatření. V naší zemi, která je orientovaná spíše průmyslově,
se v těchto dvou letech mnoho změnilo. Mimo jiné se ukázalo, že zaměřit se profesně
na zdravotnictví a služby má smysl. V této oblasti jsou totiž pracovníci žádáni a vítáni v každé
situaci. Střední školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením praskají ve švech. Ukazuje se,
že myšlenka služby potřebným má budoucnost. Vždyť to říkal už Ježíš svým učedníkům podle
evangelisty Matouše: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi
vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi
první, buď vaším otrokem.“ To slovo otrok nemá v současné češtině příliš dobrý zvuk. Hovoří
se o tom, že lidé jsou otroky médií, technologií, návykových látek či hazardu, což je jistě špatně.
A tak si tam místo slova otrok, které kdysi znamenalo téměř totéž, co služebník, můžeme dnes
dosadit třeba slovo zdravotník, pečovatel, sociální pracovník, spolupracovník, aktivista, člen
multidisciplinárního týmu, dobrovolník v sociálních službách atp. Všichni, kdo ti slouží, dělají
veliké věci, a vylepšují svět. A byť se jim za to většinou nedostane velikého materiálního ocenění,
zaslouží si naši pozornost, vděčnost a úctu. Díky všem zaměstnancům Milíčova domu za jejich
dosavadní nasazení a do dalších let jim vyprošuji přízeň Boží prozřetelnosti i nás lidí.
Radim Žárský
Evangelický farář v Semonicích

Úvodní slovo
Uplynulý rok 2021 byl pro diakonické středisko Milíčův dům ve znamení mnoha změn. V lednu
jsme společně zasedli ke kulatému stolu a ujasňovali si, jakým směrem se vydáme, v jakých
aktivitách pokračovat, v jakých oblastech se rozvíjet. Výsledek naší společné roční práce je
součástí této výroční práce.
Ve zkratce se nám podařilo zkvalitnit, po stránce metodické i přímé práce s rodinami, služby pro
rodiny s dětmi. Výsledkem bylo úžasné hodnocení interní kontrolou Diakonie ČCE, která služby
diakonické rodiny připravuje na inspekci kvality poskytovaných služeb MPSV. Pro rodiny s dětmi
jsme od června začali organizovat předškolní klub 1x týdně, který připravuje děti ke vstupu do
MŠ a zároveň dává prostor pro výměnu dobré praxe při výchově a péči o naše nejmenší.
Díky velké podpoře všech dárců veřejné sbírky Krabice online jsme v II. pololetí roku rozjeli
velký projekt na podporu dětí a mládeže na Jaroměřsku. Největší aktivitou projektu byl „start up“
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Lucerna.
Výčet změn nekončí – od září 2021 rozjezd materiální pomoci. Prostřednictvím spolupráce
s Potravinovou bankou HK poskytujeme potravinovou pomoc všem potřebným na Jaroměřsku.
Díky aktivitě týmu jsme společně s potravinovou pomoci znovuobnovili sociální šatník, který
funguje na principu pomoci mezi lidmi – oblečení přijímáme od veřejnosti a znovu posíláme
bezplatně do oběhu potřebným. V období letních prázdnin jsme společně s Místní akční
skupinou Mezi Úpou a Metují zorganizovali 4 bezplatné příměstské tábory pro celkem 60 dětí
z Jaroměřska.
Vedle těchto aktivit jsme v roce 2021 realizovali projekty na zvýšení kvality poskytování
služeb a vzdělávali jsme se v oblastech, díky kterým můžeme poskytovat kvalitnější pomoc.
S tím souvisí i aktivity roku 2021, které byly zaměřeny na zlepšení komunikace mezi subjekty
poskytující podporu a služby občanům Jaroměře.
Velké díky patří celému týmu Milíčova domu, že náročný rok 2021 plný
změn ustál a na všem se s plnou sílou podílel. Poděkování patří i
Vám všem, kteří jste nás podporovali lidsky, finančně, materiální
či jen pozitivní myšlenkou. DÍKY.
A co v dalším roce? Pokračujeme ve spanilé jízdě hledání cest,
jak reagovat na potřeby dětí, dospělých, rodin na území města
Jaroměř. Těšíme se, že u toho budete s námi a své nápady a
potřeby s námi budete sdílet.
Lucie Pavlistová
Ředitelka organizace
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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 2021 jsme
poskytovali naši pomoc prostřednictvím tří 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

Předškolní klub:
Předškolní klub je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let a osoby, které o ně pečují. Spolu s
pracovníky si rodiny procvičí naučnou a zábavnou formou vše potřebné k nástupu do školky
nebo k zápisu do první třídy. V roce 2021 jsme zahájili provoz o letních prázdninách, do aktivit
klubu se zapojilo 9 rodin.

51rodin

224 jednotlivců

1962

poskytnutých
služeb

6 pracovníků

Ke konci roku 2021 pomohl Milíčův dům 51 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 2021 poskytli 1962 sociálních služeb.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LUCERNA
Poslání, cíle:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která je poskytována od září
2021 díky štědré podpoře všech, kteří darovali v rámci veřejné sbírky Diakonie ČCE „Krabice
online“. Jedná se o ambulantní a terénní službu, což znamená, že děti a mládež mohou
docházet do klubu v Jaroměři, který se nachází v ulici Havlíčkova 14, nebo se mohou setkat
s pracovníkem v terénu-okolí Jaroměře a Josefova.
Služby NZDM Lucerna se zaměřují na prevenci rizikového způsobu chování, podporu a pomoc
při řešení problémů, poskytujeme zejména informace a podporu v oblasti vzdělávání, vztahů
s vrstevníky, rodinou, prostor pro realizaci nápadů a příležitost ke smlysluplnému trávení
volného času.

Cílová skupina:
NZDM je pro děti a mládež ve věku 6-21 let se vztahem k Jaroměři a okolí.

Poskytované služby:
● principy - náš klub funguje na základě čtyř principů, kterými jsou: NÍZKOPRAHOVOST,
ROVNOST, RESPEKTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KŘESŤANSKÝCH HODNOT A ODBORNOST
● nízkoprahovost - děti a mládež nemusí uvádět své osobní údaje a mohou zůstat v anonymitě,
mohou přijít a odejít během otevírací doby kdykoliv chtějí
● rozvnost- podpora a pomoct je poskytována všem bez rozdílu pohlaví, víry, náboženství,
příslušnosti k národnosti či etnické menšině, sexuální orientace nebo jiného postavení
● respektování základních křesťanských hodnot- každý má právo na respekt, pochopení
a zachování důstojnosti
● odbornost-pracovníci jsou vystudovaní v oboru sociální práce a práce s dětmi a mládeží,
pravidelně se vzdělávají, řídí se etickými kodexy a respektují mlčenlivost

4

měsíce
provozu

55

dětí

13

akcí

2

pracovníci

Děti a mládež k nám primárně přicházely kvůli volnočasovým aktivitám, později jsme s nimi
řešili témata jako je pravidelná školní docházka, navazování vrstevnických vztahů, šikana nebo
problémy v rodině, společně jsme pracovali na rozvoji schopností (kreativita, fantazie, jemná
motorika) a dovedností, zejména při komunikaci, pomáhali s domácími úkoly a podporovali
je při realizaci vlastních aktivit. Klub je pro všechny děti a dospívající bezpečným místem,
kde mohou sdílet své starosti a problémy, ale také přání a sny, mohou se u nás setkávat
se svými vrstevníky a tvořit nová přátelství. Pracovnice je rády vyslechnou, poradí či pomůžou
nasměrovat správným směrem v obtížné životní situaci

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)

11 jednotlivců

43

poskytnutých
služeb

1 pracovníků

Poradenství je určeno všem občanům Jaroměřska. V roce 2021 jsme 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.).

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ROCE 2021
O letních prázdninách 2021 jsme ve spolupráci Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s.
realizovali 4 příměstské tábory. Každý tábor byl realizován od pondělí do pátku 8 - 16 hod. Program
tábora včetně zajištění stravování byl pro děti realizován zdarma za podpory MŠMT_výzva Letní
kempy 2021. Celkem se příměstských táborů zúčastnilo 60 dětí.

KRABICE OD BOT 2021 - 11.ROČNÍK
V roce 2021 jsme se stali sběrným místem „krabic od bot“ - registrovali, přebírali, třídili a rozdávali
jsme vánoční dárky. Celkem jsme pečovali o 335 dárků od Vás všech, kteří jste odevzdali dárky
u nás na sběrném místě v Jaroměři.

Mezi obdarovanými byli děti z těchto organizací:
● Dětský domov, ZŠ speciální a praktická škola, Jaroměř
● Diamant,z.s. (podpora náhradních rodin), Jaroměř
● MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Nové Město nad Metují
● Rodiny a děti – SAS Alternativa, NZDM Lucerna

Velké DÍKY patří všem, kteří se podělili o kousek vánočního kouzla s ostatními i všem pomocníkům,
kteří se postarali, aby dárečky doputovaly k dětem. Speciální díky patří ZŠ a MŠ Nahořany, SDH
Pro Vestec, Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ a MŠ Raškovice, Sportovnímu gymnáziu Ludvíka
Daňka, kteří nasbírali dárky pro sběrné místo v Jaroměři.

POTRAVINOVÁ POMOC
PRO OSOBY, KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

potravinový
balíček
...
tel.: 739 244 856

...

reditel@milicak.cz

CÍL SLUŽBY
Potravinová pomoc je poskytována Diakonii ČCE střediskem Milíčův dům na základě spolupráce
s Potravinovou bankou Hradec Králové, z. s., která je členem České federace potravinových bank.
Potravinová pomoc je cílená a poskytována přímo lidem, kteří o tuto pomoc požádají.

INFORMACE

STATISTIKA 2021

 běžně doba pomoci je 1 – 3 měsíce,
slouží k překlenutí nekritičtějšího období

 Počet výdejů celkem: 92
(včetně akce Milion porcí od Alberta)

 v případě klientů, kteří nemohou svou
situaci kvůli zdravotním či jiným problémům
dlouhodobě řešit vlastními silami, je možné
potravinovou pomoc prodloužit

 Počet unikátních cílových osob/rodin:
38 (11 jednotlivců v domácnosti, 27 rodin)

 obdržený balíček obsahuje trvanlivé
potraviny, případně drogerii aj..

 Počet osob, kterým potravinová pomoc 		
pomohla:139 osob (51 dospělých, 88 dětí)

Materiální pomoc je poskytována od září 2021.

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK
PRO OSOBY, KTERÉ SE OCITLY
V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

po telefonické
domluvě
...
tel.: 730 546 503

...

ulrychova@milicak.cz

CÍL SLUŽBY
Sociání šatník je pomoc poskytována Diakonii ČCE střediskem Milíčův dům, která nabízí materiální
pomoc ve formě sociálního šatníku, který je určena všem lidem, kteří se nachází v nepříznivé životní
situaci (rodiny s dětmi, jednotlivci, senioři apod.). Pověřený pracovník sociálního šatníku dbá na to,
aby vydávané oblečení bylo čisté v pěkném a zachovalém stavu. Pracovník šatníku vždy pomáhá
s výběrem potřebného oblečení.

PŘÍJEM a VÝDEJ

STATISTIKA 2021

DAROVANÝCH VĚCÍ

 12 x osoby / rodiny
v dlouhodobé nepříznivé situaci

 přijímáme oblečení, školní pomůcky a obuv
 šatník lze využít po předchozí telefonické
domluvě s určeným pracovníkem

 8x osoby bez přístřeší
 3x akutní výpadek příjmu

(aktuální seznam naleznete na
www.milicak.cz/nase-sluzby/socialni-satnik/

Materiální pomoc je poskytována od září 2021.

FINANČNÍ PODPORA
PROJEKTY 2021
rovnost
...
diskrétnost
...
individuálnost
...
dobrovolnost
...
rodina
SAS Alternativa
MPSV (KHK) 4.231.740 Kč / KHK 318.000 Kč / Město Jaroměř 330.000 Kč - Poskytování sociálních
služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
MPSV program C 188.658 Kč / MPSV program E 127.458 Kč - Financování vícenákladů, které
vznikly v souvislosti s epidemií COVID_19.

Podpora v rámci veřejné sbírky Diakonie ČCE
„Krabice online“ 700.000 Kč – projekt Podpora dětí a rodin v Jaroměři a okolí ohrožených sociálním
vyloučením
„Krabice online“ 65.000 Kč – krizový fond na pomoc lidem v nouzi, celkem podpořeno 12 rodin
„Dar s velkým D“ 40.000 Kč – vybavení dětského koutku pro předškolní klub
„Krabice online“ 150.000 Kč – Podpora NZDM Lucerna

Nadace ČEZ
„Neziskovky 2021“ 70.000 Kč – zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb ( strategický plán
2022 – 2024, PR propagace organizace, péče o zaměstnance – supervize, zvyšování kvalifikace)

ČSOB
„ČSOB pomáhá regionům 2021 – jarní výzva“ 30.054 Kč – zřízení pobočky potravinové pomoci
v sídle organizace

NROS, Nadační fond Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ 10.000 Kč – vybavení relaxačního prostoru pro práci s dětmi
a mládeží

Dettol – Reckitt Benckiser
Materiální dar, jehož předmětem bylo darování zboží značky Dettol – Reckitt Benckiser v hodnotě
322.768,28 Kč.

Z celého srdce děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají prostřednictvím veřejné
sbírky Diakonie ČCE.

Hospodaření
Výkaz zisků
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby

Kč
1 195 213,83

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady

4 657 937,00

Daně a poplatky
Ostatní náklady

398 876,99

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

135 360,00

Poskytnuté příspěvky

30 128,00

Daň z příjmu
Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

6 357 515,82

Výnosy

Kč

Provozní dotace

5 195 856,00

Přijaté příspěvky

961 316,60

Tržby za vlastní výkony a za zboží

36 200,00

Ostatní výnosy

99 106,86

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

5 087,00
6 297 566,46

Výsledek hospodaření před zdaněním

-59 949,36

Výsledek hospodaření po zdanění

-59 949,36

Rozvaha ve zkráceném rozsahu
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

stav k prvnímu dni

stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

2 872 674,00

2 737 307,00

6 080 024,00

6 833 050,50

-3 207 350,00

-4 095 743,50

1 207 680,04

1 662 476,14

32 182,00

38 780,00

1 175 498,04

1 623 331,93

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobí finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

Pasiva

364,21
4 080 354,04

4 399 783,14

stav k prvnímu dni

stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

Vlastní zdroje celkem

3 638 748,26

3 810 162,58

Jmění celkem

3 926 006,59

4 157 370,27

-287 258,33

-347 207,69

441 605,78

589 620,56

Dlouhodobé závazky celkem

37 430,00

12 640,00

Krátkodobé závazky celkem

404 175,78

576 980,56

4 080 354,04

4 399 783,14

Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem

Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem

PODĚKOVÁNÍ
Středisko v roce 2021 podpořili
● Ministerstvo práce a sociálních věcí
● Královéhradecký kraj
● Město Jaroměř
● Diakonie ČCE
● Nadace ČEZ
● NROS
● Nadační fond Tesco
● ČSOB
● Česká spořitelna, a. s. (Strom splněných přání)

Spolupracovali jsme
● Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Semonicích
● Terénní pracovnice OSVZ 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
rady, kteří nám v roce 2021 pomáhali naplňovat naše poslání.

Pracoviště Jaroměř

Pracoviště Josefov

SAS Alternativa

NZDM Lucerna

Provozní doba:

Provozní doba:

Terénní forma

Klub pro děti 6-12 let

PO 7:00-16:00

ÚT 13:00 - 18:00

ÚT 7:00 - 16:00

ČT 13:00 - 18:00

ST 7:00-16:00

Klub pro mládež 13-21 let

ČT 7:00 - 16:00

PO 13:00 - 18:00

PÁ 7:00 - 13:30

ST 13:00 - 18:00

Ambulantní forma

FB: NZDM Lucerna Jaroměř

PO, ST,PÁ 8:00 - 11:00

nzdm@milicak.cz

milicuv.dum@diakonie.cz

732 750 225

sas@milicak.cz
739 244 863

V PÁ jsme v klubu Lucerna od 12:00-15:00
pro ty, kteří se s námi předem domluví.

731 117 459

Odborné sociální poradenství
STŘEDA 14 - 16 hod.
730 546 503

Duškova 79
Josefov
551 02 Jaroměř
Středisko Miličův dům

Středisko Miličův dům

Havlíčkova 14
551 01 Jaroměř
Jakubské Předměstí

w w w.milicak.cz
FB Diakonie Jaroměř - Milíčův dům

