Výroční zpráva

Diakonie Most
zpráva o činnosti
za rok 2020

Slovo na úvod
Vážení přátelé,
rok 2020 byl mimořádně náročný a tvrdě prověřil naši diakonickou hodnotu
„FORTELNOST“. Prakticky celý se nesl v duchu krizového řízení,
bezpečnostních opatření a improvizací. Před rokem touto dobou, když jsem
psala úvodní slova k předchozí zprávě o činnosti, neměla jsem valného
ponětí o respirátorech, rouškách a desinfekcích. Byly to jen vzdálené pojmy
odkudsi z večerních zpráv. Nyní jsou tyto a další pojmy naší denní realitou
a pravděpodobně ještě dlouhou dobu budou. Nicméně rok 2020 nebyl ani
zdaleka jen o koronaviru.
Začátkem roku ještě doznívala euforie z pořízení nového sídla mostecké
Diakonie. Fyzicky jsme sice byli již nastěhování, ale sžití se s novými
prostorami zejména v prvních měsících prověřilo pevnost našeho
společenství. S novými prostorami totiž přišly nové výzvy, se kterými jsme
se museli utkat tak, abychom všechny naše činnosti a vztahy vyladili.
Mnohdy to nebylo vůbec jednoduché, ale myslím, že jsme to zvládli.
Aniž bychom to tušili, tak slavnostní otevření naší nové budovy byla na
dlouhou dobu poslední velká společenská akce, která se u nás odehrála,
jelikož záhy přišel COVID a trefně řečeno nám „hodil vidle úplně do všeho“.
Počínaje první vlnou pandemie se pro nás změnilo od základu prakticky
vše. Museli jsme zrušit většinu plánovaných akcí, školení a zásadně jsme
museli přehodnotit veškeré naše činnosti.
Abych v úvodu nehovořila jen o samých negativech, tak koronavirus měl
i několik zásadních pozitivních přínosů. Tím nejzásadnějším bylo to, že
jsme se naučili lépe využívat moderních technologií. Zjistili jsme, že některé
porady či školení lze dělat online a výrazně tak ušetřit čas. Také pojem
„home office“ nabyl zcela nového významu.
Rok fortelnosti přinesl hned několik velkých akcí. Prvním velkým krokem
bylo zvelebení okolí Azylového domu, o které se postaral náš údržbář.
Uvnitř zase výraznou proměnou prošla společná kuchyně, která byla léty
velmi opotřebovaná, a jsme velice rádi, že díky výtěžku sbírky Krabice
online jsme mohli pořídit pro naše maminky s dětmi novou. Díky poměrně
příznivé finanční situaci jsme na zahradu Azylového domu pořídili nový
velký herní prvek v podobě skluzavky s houpačkou. Zpočátku jsme vůbec
netušili, jakou výzvou bude jeho realizace. Ve výsledku se z obyčejné
„koupě houpačky“ stal téměř regulérní stavební projekt, na kterém několik
týdnů pracovali dva dělníci a bagr.

Léto proběhlo ve znamení uvolnění koronavirových restrikcí a naší velké
premiéry v tom, že jsme poprvé pořádali hned dva příměstské tábory. První
byl financován za laskavé podpory Statutárního města Most pod hlavičkou
Dobrovolnického centra. Druhý se mohl uskutečnit díky výtěžku
diakonického projektu Krabice od bot. Děti z chudých rodin díky těmto
dvěma táborům zažily často mnohem víc, než během svého dosavadního
života. Není výjimkou, že naše klientské děti ve svém životě neopustily
hranice města, takže výlety do iQLandie v Liberci nebo ke koním pro ně byly
naprostým zážitkem. My jsme se ujistili, že příměstské tábory zvládneme
a že bychom je chtěli provozovat i v dalších letech.
Je mi velkou ctí, že se naše kolegyně Andrea Holubová
umístila v roce 2020 v osmém ročníku celostátního ocenění
„Národní cena sociálních služeb - Pečovatelka roku“. Ještě
jednou děkuji Andree za skvělou práci a gratuluji k umístění.
S podzimem přišla další vlna koronaviru, která zcela nečekaně a bez
varování navštívila i nás. Naštěstí se nám díky striktním bezpečnostním
opatřením podařilo ochránit naše klienty. Do konce roku se náš běžný život
do normálních kolejí nevrátil a pravděpodobně ještě nějakou dobu nevrátí.
S nadějí se upínáme k roku novému a věříme, že se situace zlepší, už jen
díky tomu, že rok 2021 je diakonickým rokem hodnoty NADĚJE.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat jednak všem našim partnerům, kteří
při nás v této době stáli a podporovali nás, ale hlavně našim
zaměstnancům. Děkuji, že jste i v nejtěžších časech plnili své poslání
s nejvyšším možným nasazením. Zvládáte to skvěle a jsem na vás hrdá.

Markéta Strížová │ředitelka

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název:
sídlo:
adresa:
tel:
mail:
web:
facebook:
IČ:
DIČ:
zapsána:
bank. spojení:

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
Lomená 47, 434 01 Most
Lomená 47, 434 01 Most
476 101 261
most@most.diakonie.cz
most.diakonie.cz
Diakonie Most
70863601
CZ70863601; nejsme plátci DPH
Rejstřík evid. právnických osob MK ČR
číslo 9-275/2003-13586
Česká spořitelna, pobočka Most; 3962953359/0800

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada Střediska má 5 členů
Silvia Kröhanová
Marian Šusták
Jarmila Pejchalová
Mladana Hezoučká
Zdeněk Leon Pánek

předsedkyně dozorčí rady
člen dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady
člen dozorčí rady

za FS ČCE Chomutov
za FS ČCE Most
za FS ČCE Most
za FS ČCE Chomutov
za zaměstnance
střediska

SPRÁVNÍ RADA
Správní rada Střediska má 3 členy
Markéta Strížová
Andrea Turková
Jan Panocha

předsedkyně správní rady
členka správní rady
člen správní rady

ředitelka střediska
zástupkyně ředitelky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI 2020
únor
 Slavnostní otevření nové budovy v Lomené 47
 Výlet dětí z pěstounských rodin do Jump Ústí

březen
 Kurz Vítejte v Diakonii pro nové zaměstnance
 Šijeme a distribuujeme roušky

duben
 Navázání spolupráce s Potravinovou bankou Džbánsko
 Zušlechtění zahrady okolo Azylového domu

květen
 Děti z Azylového domu se účastní výtvarné soutěže
 Vedoucí služeb se účastní setkání odborných sekcí Diakonie ČCE

červen
 Dětský den v Azylovém domě
 Skupinová intervize na Hipodromu Most

červenec
 Rekonstrukce kuchyně v Azylovém domě
 Výlet dětí z Azylového domu do Muzea veteránů Litvínov
 Zřídili jsme novou pracovní pozici: projektový manažer

srpen
 Příměstský tábor Krabice od bot
 Příměstský tábor za podpory Statutárního města Most
 Účast na festivalu Recykult sází les

září






Víkendový vzdělávací pobyt pěstounských rodin
Realizace nového herního prvku na hřiště Azylového domu
Tradiční akce Buřtová pro klientské děti
Zahájení rekonstrukce prostor pro Modroklubík
Tvorba nového strategického plánu

říjen
 Účast na kampani Říjen pro neziskovky

listopad
 Zapojujeme se do Virtuálního retro běhu na podporu projektu Pečuj doma

prosinec
 Umístění Andrey Holubové v anketě Pečovatelka roku 2020
 Sběr a distribuce dárků pro děti v projektu Krabice od bot
 Ocenili jsme tři kolegyně oceněním „Počin roku“ za mimořádný přínos

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI
Sociální služby podpořili
■ MPSV a EU prostřednictvím Ústeckého kraje
■ Ústecký kraj
■ Statutární město Most
■ Město Litvínov
Dobrovolnické centrum podpořili
■ Ministerstvo vnitra ČR
■ Ústecký kraj
■ Statutární město Most
Doprovázení pěstounských rodin podpořil
■ Úřad práce

Služby Azylový dům a Sociální práce v ohrožených rodinách byly
podpořeny z projektů POSOSÚK 2 a 3

DĚKUJEME OSTATNÍM DÁRCŮM
Diakonie ČCE (ústředí)
Severní energetická, a.s.
Reality Vlasák, s.r.o.
Nadační fond Albert
Globus - Fórum dárců
Ros Czech
Autobusová doprava Louny
In studio Most
Brimo Brilliant Moments
Dostav Praha, a.s.
drobní dárci z řad veřejnosti

dárci Krabice od bot
FBE Praha, s.r.o.
Tesco - NROS
Siemens
FS Moraveč
TVIN CZ
Stasa hockey training
Yanfeng Global Automotive
GIVT
Filip Lukáš

SPOLUPRACUJEME S:
Spirála Ústecký kraj, z. s.
Tesco Most
Potravinová banka Džbánsko, z. s.
Probační a mediační služba ČR
Úřad práce ČR
The Most Café
3. ZŠ Most
Vyšší odborná škola Most
Střední pedagogická škola Most
Střední průmyslová škola Most
Podkrušnohorské gymnázium Most
K srdci klíč, z. s.
Michael – Škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
ZŠ F. L. Gassmanna v Mostě

STŘEDISKO MÁ UZAVŘENOU SMLOUVU O SPOLUPRÁCI S:
 Farním sborem ČCE v Chomutově
 Farním sborem ČCE v Mostě

STŘEDISKO JE ČLENEM:








Asociace občanských poraden
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Euroregion Krušnohoří
Rady dobrovolnických center Regionu Severozápad
Asociace Dítě a Rodina
Národní asociace dobrovolnictví
Potravinová banka Džbánsko, z.s.

STŘEDISKO JE ZAPOJENO DO:





Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě
Komunitního plánování sociálních služeb v Litvínově
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
Interdisciplinárního týmu pro oběti domácího násilí v Mostě

VEDENÍ A SPRÁVA STŘEDISKA
PRACOVNÍ TÝM
Markéta Strížová
Andrea Turková
Květuše Bláhová
Petr Hofman

ředitelka
ekonomka
personalistka
účetní
správa webu
Petr Turek
IT pracovník
Gabriela Sáričková Benešová PR pracovník
Anna Makarová
projektový manažer
Lucie Komínková
pracovník úklidu
Daniel Böhm
pomocný asistent

od 5/2020

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(DPP)
(1,0)
(1,0)

STAV PRACOVNÍKŮ
 Stav pracovníků k 1. 1. 2020
 Stav pracovníků k 31. 12. 2020

26 osob
28 osob

V ROCE 2020
JSME PROVOZOVALI SLUŽBY:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
sociální služba

Občanská poradna Most a Litvínov
sociální služba

Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov
sociální služba

Dobrovolnické centrum Most
Doprovázení pěstounských rodin Most

AZYLOVÝ DŮM
PRACOVNÍ TÝM
Jan Panocha
vedoucí
Kateřina Vopeláková sociální pracovnice
pedagogický pracovník
Blanka Nídlová
sociální asistentka
Dana Kondrová
sociální asistentka
Jana Tryhubová
sociální asistentka
Jitka Šustková
sociální asistentka
Kristýna Drtinová
sociální asistentka
Eva Benáková
sociální asistentka
Monika Gašparová
pracovník skladů
Monika Hofmanová pracovník skladů
Helena Mrázová
pracovník skladů
Ladislav Eder
údržbář

„

od 12/2020
do 1/2020
2-8/2020
od 10/2020

(1,0)
(1,0)
(DPP)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(DPP)

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY
Azylový dům prošel částečnou renovací. Byla zrekonstruována
společná kuchyně pro klientky, došlo k výměně vstupních požárních
dveří do ubytovacích jednotek, proběhlo dokončení úpravy zahrady,
kde přibyly další herní prvky pro děti včetně klouzačky a houpačky.

Děti o prázdninách navštívily Muzeum veteránů v Litvínově a užily si oslavu Dne
dětí.
Děti získaly ocenění ve výtvarné soutěži „Společně malujeme svět“ tentokrát na
téma Pod rouškou.
Zažili jsme požehnané vánoční svátky, díky kampani Krabice od bot nám veřejnost
darovala spoustu dárků, zapojili se i zaměstnanci firmy Yanfeng Automotive
Interiors a žáci s pedagogy Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě.
Již tradiční 5. ročník vánoční benefice studentů a pedagogů Podkrušnohorského
gymnázia v Mostě proběhl tentokráte bez koncertu, ale sbírka potravin
a hygienických prostředků pro klientky mohla proběhnout.

Jan Panocha
vedoucí Azylového domu

STATISTIKA
Počty klientek a využitelnost lůžek
Dospělé klientky
46
Děti
90
Využitelnost lůžek
78,9 %
Klientky podle místa bydliště
Most
33
Ostatní z Ústeckého kraje 11
Jiný kraj
2
Spolupráce s farními sbory
 Pobožnosti, pastorační rozhovory a duchovní podpora
 Materiální sbírky
 Finanční sbírky

„

V koronavirové době jsme museli zavést mnohá opatření, třeba
bezkontaktní poradenství, ale ne u všech služeb však to bylo možné.
Třeba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most musel
fungovat dál.
Kromě běžných činností pořádaly pracovnice navíc dopolední doučování dětí,
anebo učily maminky, jak své děti v průběhu dlouhého nuceného volna zabavit
různými hrami.

„
„

V azylovém domě byla provedena díky výtěžku loňského ročníku sbírky
Krabice od bot rekonstrukce kuchyně. Stará kuchyňská linka sloužila
téměř šest let. Ročně projde azylem přes 60 klientek a téměř 100 dětí.
Velká část z nich vaří v kuchyni v prvním patře, a to je opravdu hodně.
Návrh nové kuchyně jsme ladili, aby byla co nejjednodušší na údržbu
a vydržela nám co nejdéle i přes intenzivní provoz.

Na zahradě Azylového domu proběhla díky uvolnění opatření
12. června tradiční oslava dětského dne pro děti z našich klientských
rodin. Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Mostě jsme
připravili pro děti den plný soutěží, pohybu a sladkých odměn.

OBČANSKÁ PORADNA
PRACOVNÍ TÝM
Lada Šůláková
Eva Kovářová
Monika Pilařová
Pavla Andersová
Zdeněk Leon Pánek
Lenka Tomková
Marie Jarolímová
Kateřina Svobodová
Eva Jurečková
Veronika Michalová

vedoucí
poradkyně
poradkyně
poradkyně
poradce
recepční
Cochemský model
Cochemský model
právní garant služby
právní garant služby

od 6/2020

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)
(0,75)
(0,5)
(0,5)
(DPP)
(DPP)

ZAPOJENÍ OBČANSKÉ PORADNY
OP Most a Litvínov je mnohaletým členem Asociace občanských poraden.
Účastníme se kulatých stolů se zástupci MěÚ v Litvínově, PČR a neziskových
organizací. Uskutečnily se semináře finanční gramotnosti pro dlouhodobě
nezaměstnané uchazeče ÚP Litvínov. Kolegyně zapojené do Cochemského
modelu při OS v Mostě poskytují klientům edukace k rodičovskému plánu
a poradenství s prvky rodinné mediace. Zapojili jsme se do užší spolupráce se
společností Sev.en Energy. Od října 2020 vychází v Důlních novinách odborné
články na dané téma.

„

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY
V září 2020 prošla služba interní kontrolou kvality, tzv. Diakonickou
letkou, při níž jsme získali certifikát systému managementu kvality na
úrovni diakonické extraligy. Považujeme to za velký úspěch a ocenění
naší práce si vážíme.

Kolegyně z OP Litvínov školila základy finanční gramotnosti pro osoby ve VTOS
ve věznici Nové sedlo. V souvislosti s koronovarivou krizí služba rozšířila nabídku
o bezkontaktní formu poskytování poradenství. Vedoucí občanské poradny
pravidelně vystupuje v Českém rozhlasu Sever na téma řešení dluhů. Tým OP
obohatila vystudovaná právnička, s níž mohou naši poradci konzultovat složitější
případy.

Lada Šůláková
vedoucí Občanské poradny

STATISTIKA
Počty klientů a kontaktů
Zájemci o službu celkem
Klienti celkem
z toho oběti trestných činů
z toho oběti domácího násilí
Kontakty celkem

„
💡

2019
1 315 osob
993 osob
7 osob
6 osob
2 475 kontaktů

2020
1 027 osob
844 osob
1 osoba
1 osoba
1 876 kontaktů

Občanská poradna v Mostě a Litvínově pomáhala nejen lidem
dlouhodobě žijícím v tíživé sociální situaci, ale i těm, kdo se dostali
vlivem koronavirové pandemie do existenčních problémů.

Práce to nebyla lehká nejen kvůli pandemii samotné, ale i kvůli vládním
opatřením. Pracovníci se tak museli naučit využívat pro konzultace s klienty
bezkontaktních prostředků, zejména komunikačních počítačových programů.

SOCIÁLNÍ PRÁCE V OHROŽENÝCH RODINÁCH
PRACOVNÍ TÝM

„

Jana Amlerová
Andrea Holubová
Adéla Hráchová
Eva Štorchová

vedoucí
sociální pracovnice
sociální pracovnice
pracovník v soc. službách

(1,0)
(1,0)
(1,0)
(1,0)

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY
V létě jsme poprvé pořádali příměstský tábor pro klientské děti. Díky
výtěžku sbírky Krabice online jsme mohli dětem uspořádat poměrně
bohatý program a dopřát jim zážitky, které by jinak nikdy nezažily.
Děti například poznávaly město Bílina formou hry Tripper a pohádkový les. Dále
si také užily v IQ Landii v Liberci, zaskákaly si v Jump Aréně, zajezdily si na
koních a mohly si vyzkoušet i jízdu na bobové dráze na Klínech.
V pondělí 7. září jsme pořádali pro děti z našich rodin tradiční akci Buřtová. Kvůli
covidu jsme ji sice museli posunout, ale jsme rádi, že se nakonec mohla
uskutečnit. Pro děti si naše kolegyně ze Sociální práce v ohrožených rodinách
přichystaly několik soutěží a opékání buřtíků.
Služba po většinu roku fungovala v nouzovém režimu, kdy byla přijata
bezpečnostní opatření, zejména v podobě omezení osobních konzultací
v domácnostech klientů.

Jana Amlerová
vedoucí Sociální práce v ohrožených rodinách

STATISTIKA
Počty klientů
Dospělé osoby
Děti
Osoby celkem
Rodiny

2019
86 osob
163 osob
249 osob
57 rodin

2020
57 osob
113 osob
170 osob
43 rodin

Klienti podle místa bydliště
Most a přilehlé obce
Litvínov a přilehlé obce
Jiné

2019
44 rodin
13 rodin
-

2020
34 rodin
9 rodin
-

„

Příměstský tábor Krabice od bot
U běžné rodiny je léto především synonymem pro dovolenou,
koupání, moře či výlety. V případě našich klientských dětí však bývá
zcela běžné, že v životě nevycestovaly za hranice rodného města,
nikdy nebyly v horách nebo neviděly z blízka živého koně.

Právě pro ně Diakonie Most využila mimořádné výzvy projektu Krabice online
a z jejího výtěžku přichystala v posledním srpnovém týdnu příměstský tábor.
První den děti strávily v Jezdeckém klubu Splněný sen ve Vtelně, kde jezdily na
koních, něco se o nich dozvěděly, zasoutěžily si a opekly buřty.
Druhý den připravila Diakonie celodenní výlet do iQLANDIE v Liberci, kde děti
poznávaly svět vědy a techniky. Velký úspěch měly třeba simulátory zemětřesení
či bouře až děti nevěděly, co mají vyzkoušet dříve.
Třetí den se děti s doprovodem vypravily do Krušných hor, konkrétně na Klíny,
kde si mohly vyzkoušet bobovou dráhu a jízdu lanovkou. Zprvu některé
nechápaly, jak budou jezdit na bobové dráze, když není žádný sníh, ale záhy to
velmi rychle pochopily. „Bobovka byl zážitek, který jsem si zde vyzkoušela na
vlastní kůži. Neustále jsem brzdila a zdržovala tak naše děti, které si chtěly užít
jízdu v plné rychlosti a tu výšku vůbec nevnímaly,“ uvedla s úsměvem sociální
pracovnice Jana Amlerová.
Předposlední den strávily děti v JUMP Family Most, kde si pořádně zaskákaly,
a ve zbývajícím odpoledním čase si vytvořily na památku obrázek.
Poslední den příměstského tábora vyrazily pracovnice s dětmi vlakem do
nedalekého města Bíliny. Nejprve si zopakovaly znalost pohádkových postaviček
v tamním lese a zbytek dne strávily v duchu luštění šifry poznávací hry Tripper,
díky které poznaly krásy města.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

„

PRACOVNÍ TÝM
Jana Kloboučková

koordinátor

(1,0)

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY
V roce 2020 se DC stalo členem Národní asociace dobrovolnictví
a nově spolupracuje s Regionálním dobrovolnickým centrem
Ústeckého kraje.

V červenci byl zrealizován historicky první příměstský tábor „Na dvoře císaře
Rudolfa II.“, kterého se zúčastnilo 13 dětí ze služeb Střediska. Tábor jsme mohli
zorganizovat díky laskavému příspěvku od Statutárního města Most.
I v tomto roce jsme se s dobrovolníky a zájemci o dobrovolnictví scházeli
v Dobrovokavárně. Během léta jsme zrealizovali 2 relaxační dny pro
zaměstnance, při kterých jsme připravovali prezentaci Střediska na tradiční akci
„Říjen pro neziskovky“. Z našich dalších tradičních akcí, na kterých prezentujeme
dobrovolnictví a sbírku Dobrovolnictví je šperk, se uskutečnil pouze rodinný
festival Recykult.
Z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid 19 bylo běžné dobrovolnictví velmi
omezeno. Přijímající organizace, kam chodí dobrovolníci pomáhat, byly
uzavřeny, a tak jsme se zapojili do krizové pomoci. Na jaře naši dobrovolníci šili
roušky a rozváželi je potřebným, doučovali děti, pomáhali s nákupy seniorům. Na
podzim jsme pomáhali s on-line výukou dětem z Dětského domova a s péčí
o klienty v Domově Alzheimer.

Jana Kloboučková
koordinátor dobrovolníků

STATISTIKA
Rok

2018

2019

2020

Počet dobrovolníků
Celkem dobrovolnických hodin

71 osob
5 573

86 osob
5 995

80 osob
2 474

„

Příměstský tábor "Po stopách Rudolfa II."
Z táborového deníku…
Včera nás na táboře
přepadla nepříjemná
komplikace - morová rána.

My jsme se jí však nezalekli, vyrobili
jsme
si
talismany
v
podobě
malovaných kamínků. A myslíme, že se
moc povedly! Poté jsme se vydali do
města, kde jsme se zastavili na
1. Náměstí u Morového sloupu
a pověděli si něco o jeho historii. Zbytek dne jsme strávili společnými hrami na
Šibeníku, kde se dětem podařilo získat první přísadu do tajemného Elixíru mladí
- skořápky z dračích vajec.
Zítra se budeme muset snažit, abychom našli zbylé přísady a Elixír dotáhli do
konce.
Včera jsme se vydali za hradby našeho království
do blízkých lesů, kde jsme od trubadúra,
apatykářky, astronoma a dalších umělců
a řemeslníků získali recept na elixír mládí. Děti
prokázaly odvahu, píli i týmového ducha. Po
vydatném obědě jsme si odpočinuli, zahráli si
další hry a strávili příjemné chvíle pospolu.

Děkujeme za podporu!

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
PRACOVNÍ TÝM
Jana Baborová
vedoucí
Michaela Krlínová
sociální pracovnice
Barbora Turfandovová sociální pracovnice

(1,0)
(0,5)
(1,0)

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKTIVITY
Mezi nejdůležitější aktivity roku 2020 patřily zejména přípravy na start nového
projektu Modroklubíku, který se dle plánu naplno rozjede v roce 2021. Dále jsme
se zabývali přípravou a realizací příměstského tábora ve spolupráci s SP,
přípravou a realizací víkendového pobytu.

„

STATISTIKA
Rok
Počet rodin

2017
29

2018
39

2019
46

2020
43

Z NAŠÍ ČINNOSTI
Rok 2020 byl velmi netypický také pro naši službu. Naše podstata je
postavena na kontaktu s pěstouny a svěřenými dětmi, což ze dne na
den padlo kvůli covid-19. Najednou jsme nemohli dojet do rodin
a přitom naše práce byla potřeba víc, než kdy dřív.

V řadě rodin vyvstal problém s online výukou, uzavřením všeho se mnohdy
zhoršily vztahy v pěstounských rodinách a tam, kde fungoval kontakt s rodiči, ať
už díky asistovanému kontaktu či bez něj, byl najednou omezen. Bylo to náročné
období nejen pro naše pěstounské rodiny, ale pro naše blízké vůbec.
Z počátku jsme pomáhali rodinám získat potřebné roušky a potraviny, když byla
potřeba. Brzy se nám podařilo najít způsoby, jak se více spojit s rodinami a být
s nimi alespoň v nějakém kontaktu. Tento mezičas
jsme využili k přípravě nového projektu, který se
bude jmenovat Modroklubík. Jak již název napovídá,
bude to klub pro děti, kde budou moci smysluplně
trávit svůj volný čas a také zde bude prostor pro jejich
rozvoj.

Díky rozvolnění opatření přes léto se nám podařilo realizovat řadu volnočasových
akcí pro děti a také zrealizovat vzdělávání pro pěstouny včetně vzdělávacího
víkendu, který proběhl v Machově mlýně. Jak my, tak i pěstouni jsme se naučili
žít také v online světě, takže se situace v rodinách postupně stabilizovala. 1. října
uběhlo 5 let od vzniku naší služby.

„

Jana Baborová
vedoucí Doprovázení pěstounských rodin

Vzdělávací víkend pro pěstounské rodiny
První zářijový víkend u nás v Diakonii Most neprobíhal jen ve znamení
nákupu zbývajících školních potřeb, ale nesl se ve znamení zábavy,
nových zážitků a hlavně vzdělávání. Tyto aktivity jsme mohli realizovat
díky projektu Krabice od bot a jeho doprovodné sbírce Krabice online,
která podpořila náš vzdělávací víkend pro pěstouny v Rekreačním
středisku Machův Mlýn.

Kromě vzdělávání rodičů si děti užily zejména v lanovém
centru, jako bonus jim počasí umožnilo se vykoupat a po
vzdělávání pěstounů si upéct buřty.
Speciální květnová výzva Krabice online byla zaměřena
především na mimořádnou pomoc dětem a rodinám v nouzi,
na příměstské tábory a přípravu do školy, posílení
doučování, odlehčovací a kompenzační pobyty pro děti
v náhradní rodinné péči apod.

Kontaktní údaje
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO SOCIÁLNÍ POMOCI V MOSTĚ
Lomená 47, 434 01 Most
tel: 476 101 261 │ mail: most@most.diakonie.cz │most.diakonie.cz

AZYLOVY DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI V TÍSNI MOST
Mikoláše Alše 3274, 434 01 Most
tel: 417 638 952, 735 150 849
mail: ad@most.diakonie.cz │vedoucí: Mgr. Šárka Jánošková

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MOST
Lomená 47, 434 01 Most
tel: 417 638 951, 724 026 917
mail: dc@most.diakonie.cz │vedoucí: Jana Kloboučková

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKYCH RODIN MOST
Lomená 47, 434 01 Most
tel: 417 638 909, 603 577 559
mail: dpr@most.diakonie.cz │vedoucí: Bc. Jana Baborová

OBČANSKÁ PORADNA MOST A LITVÍNOV
Recepce: Lomená 47, 434 01 Most
tel: 417 638 954, 721 258 865
mail: op@most.diakonie.cz │vedoucí: Mgr. Lada Šůláková
Pracoviště Most
Lomená 47, 434 01 Most
Pracoviště Litvínov
Žižkova 151, 436 01 Litvínov; Krušnohorská poliklinika 1. patro; výtah C

SOCIÁLNÍ PRÁCE V OHROŽENYCH RODINÁCH MOST A LITVÍNOV
mail: spr@most.diakonie │vedoucí: Jana Amlerová, DiS.
Pracoviště Most
Lomená 47, 434 01 Most
tel: 417 638 955, 739 002 342
Pracoviště Litvínov
Žižkova 151, 436 01 Litvínov; Krušnohorská poliklinika 1. patro; výtah C
tel: 739 244 692

Zpráva o činnosti

Diakonie Most
ekonomická část
za rok 2020

ROZVAHA
v tis. Kč | ke dni 31. 12. 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v tis. Kč | ke dni 31. 12. 2020

PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ
PODLE ZDROJŮ
Výnosy celkem
MPSV
MV
Ústecký kraj
Projekt POSOSÚK
Města
Úřad práce
Veřejné zakázky
Platby klientů
Vlastní zdroje
Dary tuzemské
Dary zahraniční
Ostatní výnosy
Tržby z hospodářské činnosti

18 384 344 Kč
4 812 674 Kč
195 000 Kč
229 650 Kč
7 947 400 Kč
823 000 Kč
2 416 915 Kč
0 Kč
1 080 373 Kč
19 650 Kč
441 371Kč
0 Kč
334 211 Kč
84 100 Kč

VÝROK AUDITORA
Ze zprávy nezávislého auditora o účetní závěrce:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě k 31. 12. 2020 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu
s českými účetními předpisy.“
Ing. Dagmar Švecová
Auditorka
Výroční zpráva za rok 2020 byla schválena Správní radou střediska dne
28. 5. 2021.

Bc. Markéta Strížová | předseda SRS

