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1. Úvod  

 V roce 2015 provozovala Oblastní charita Jilemnice (dále jen „Charita“) dvě 

střediska: Mateřské centrum Rodinka v Roztocké ulici čp. 500 (Společenský 

dům Jilm), kde je zároveň sídlo organizace, a  humanitární sklad spojený se 

sociálním šatníkem v Metyšově ulici čp. 372 (bývalá poliklinika). 

 Stále se rozšiřující služby zejména Mateřského centra už nebyly personálně 

možné poskytovat pouze prostřednictvím jejího vedoucí Leony Mohrové. Velkou 

posilou se pro ni stala paní Jiřina Metelková, na kterou jsme obdrželi dotaci od 

Úřadu práce Semily (veřejně prospěšné práce). Činnost charity je však stále 

úzce spojena také s mnoha dobrovolníky. Všem patří za obětavou službu velké 

poděkování. 

 Charitu kromě dotace z úřadu významně podpořili  také Liberecký kraj a 

Město Jilemnice, největšími sponzory pak byly společnosti Devro a Tesco. 

  

2.  Humanitární sklad ošacení a sociální šatník 

  Rok 2015 byl po přestěhování skladu v říjnu 2014 prvním celým 

kalendářním rokem provozu. Za toto období lze konstatovat, že přemístění se 

osvědčilo. V pronajatých prostorách jsou velmi dobré podmínky pro skladování 

materiálu, obsluha má důstojné podmínky pro svoji práci. Také klienti si již 

navykli a jejich počet se stále ročně pohybuje kolem 700. 

  Rozšířily se služby. Zájem o spolupráci má Masarykova městská 

nemocnice (propouštění pacienti v sociální nouzi), odbor sociálních věcí 

městského úřadu (klienti péče o dítě, bezdomovci), připravuje se spolupráce 

také s úřadem práce. Jednorázová sociální výpomoc byla poskytnuta i do 

věznice ve Valdicích a ve větším rozsahu zejména pak do Detenčního zařízení 

pro cizince v Bělé pod Bezdězem. 

  Po konzultaci s odborem sociálních věcí plánujeme rozšířit v příští roce 

služby o zpřístupnění sprchového koutu lidem na okraji společnosti, zejména 

bezdomovcům. Pro tuto službu se nabízí přirozená návaznost na sociální 

šatník. 



 3

3.   Mateřské centrum Rodinka 

Mateřské centrum Rodinka je stále nejrozsáhlejší aktivitou Oblastní 

charity Jilemnice.  

MC Rodinka funguje již od roku 2003.  

Pravidelný program MC je sestaven z kroužků pro nejmenší děti, 

z jazykových kurzů pro dospělé, cvičení pro veřejnost a různých seminářů a 

přednášek na aktuální témata. 

Zájem o tyto aktivity je značný. Z kurzů pro děti pořádáme: 

Zpívánky  – program zaměřený na rozvoj rytmu u dětí, seznámení s drobnými 

hudebními nástroji, 

Mraveneček – kurzík pro děti od 1,5 do 4 let zaměřený na rozvoj jemné 

motoriky, na zapojení obou mozkových hemisfér, na trénink koordinace oko-

ruka, 

Cvičení pro d ěti  – rozvoj hrubé motoriky, prostorové orientace, tělesné 

zdatnosti, 

Zvyká ček – klub pro děti od 2 let,  nácvik školkového režimu, usnadnění 

pozdějšího vstupu do MŠ. 

Pravidelný program pro dospělé je složen z jazykových kurzů:  

Pondělí + čtvrtek německý jazyk pro pokročilé a mírně pokročilé 

Středa anglický jazyk pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé 

Dále z pohybových kurzů: 

Pondělí a úterý hathajóga 

      Nepravidelný program je složen z nabídky osvětových besed na různá 

aktuální témata dnešní doby, snažíme se pružně reagovat na poptávku našich 

klientů, kteří nás často kontaktují přes sociální sítě s prosbou o uspořádání 

besed na zajímavé téma. 

Proběhlé besedy: 

Očkování – Ing. Marián Filla 

Míčkování a homeopatie – Zuzana Oždiánová, DiS. 

Zelené potraviny – Andrea Kolačná, DiS. 
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Kineziologie – Miloslava Auersvaldová 

Kurz masáží – ve spolupráci se Semínkem země Semily 

Ekopraní – s majitelkou firmy Tierra Verde paní Foltánovou 

Proč jsou děti nemocné – Michaela Kopová, DiS. 

Nové směry v učení – Mgr. Tryznová 

EFT – Anna Hejralová 

Metamofní technika – Věra Podhorníková 

Biobavlna – přednáška z Duhového krámku, Mgr. Pokorná 

 

 
 
      MC je členem Sítě mateřských center, aktivně se zapojuje do 

celorepublikových kampaní např. Křídla a kořeny naší rodiny, Mezinárodní den 

dětí. MC zastupuje neziskové organizace v komisi Zdravého města a místní 

Agendy 21, aktivně spolupracuje s ostatními neziskovkami. 

MC  sídlí v pronajatých prostorách SD Jilm, vzhledem k stále se 

rozrůstající nabídce našich aktivit jsme však nuceni si velmi často pronajímat 

další prostory (hudební salónek). Salónek pravidelně využíváme při cvičení 



 5

jógy, na zpívánky, na mravenečka, při zvykáčku, při všech větších besedách a 

přednáškách. Placení nájemného je v našem rozpočtu poměrně velkou 

položkou.  

Vzhledem k tomu, že chceme naplňovat poslání Charity, mají sociálně 

slabší matky přístup na naše aktivity zdarma. 

V hudebním salónku je i technická místnost, kterou využíváme jako sklad  

potřeb na cvičení a ostatního. Dále prostor salónku využívá porodní asistentka 

paní Pohořalá ke svému cvičení pro těhotné a kurzu Škola rodičů.  

         V roce 2015 jsme získali finanční částku 26 tisíc korun z grantového 

programu města, dále jsme obdrželi 50 tisíc korun od společnosti Tesco, které 

jsme použili na nákup nových hraček a sportovních pomůcek,  na provozu 

centra se podílel Liberecký kraj částkou  32.938,-  Kč (grantový program kraje).  

        Při mateřském centru dlouhodobě působí divadelní spolek Loutkáček, je to 

dobrovolné sdružení rodičů. Každoročně nastudují jednu novou pohádku, 

v loňském roce to byla pohádka Červená Karkulka, volně inspirovaná pány 

Svěrákem a Uhlířem. S touto pohádkou jsme měli veliký úspěch, hráli jsme ji 

poprvé pro postižené děti ze speciálního centra Srdíčko, dále jsme se účastnili 

Krakonošových letních podvečerů, kde jsme pohádku sehráli pro velký zájem 

třikrát. S tímto představením pravidelně objíždíme místní a okolní školky. 
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      Stále se snažíme rozšiřovat nabídku venkovních akcí: 

Hravé dopoledne pro děti (červen)  

Divadelní představení – Krakonošovy letní podvečery (červenec) 

Divadelní představení – Poztrácená pohádka (srpen zámecký park) 

Koloběžkiáda (září) 

Uspávání strašidel (pilotní akce – říjen) 

Pojďme spolu za světlem (listopad) 

 

V roce 2016 plánujeme nabídku venkovních akcí ještě rozšířit. 

 
 
       MC pravidelně pořádá prodejní bazary dětských věcí a příslušenství, 

zájem o tuto aktivitu je stále větší, přibývá prodávajících, ale i kupujících. Velice 

nás  těší, že je lidem stále bližší myšlenka recyklace, že není nutné stále 



 7

kupovat  nové věci, ale že nákupem v bazaru šetří nejen své peníze, ale i naši 

planetu Zemi. 

Pořádali jsme i první ročník MINIBLEŠÁČKU, tato akce již nebyla tak 

úspěšná, ale příčinou bude zřejmě nepřítomnost této aktivity v podvědomí lidí. 

       Od září 2014 pořádáme pravidelné tvořící čtvrtky pro širokou veřejnost. 

Každý čtvrtek je jinak zaměřen, snažíme se využívat i netradičních materiálů. 

(Lýkový čtvrtek, Vlněný čtvrtek, Papírový čtvrtek, Námořnický čtvrtek, Otisk 

ruky, Malování na kameny apod.). 

Veřejnost si již zvykla na pravidelná tvoření a proto je návštěvnost na 

těchto akcích stabilní. Pravidelně nás navštěvují i děti z autistické třídy, které 

velmi rády tvoří. 
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        V roce 2015 jsme si poprvé vyzkoušeli i prázdninový provoz centra, kdy 

jsme měli otevřeno tři dny v týdnu. Rodiče to uvítali hlavně když bylo nepříznivé 

počasí. Nabídli jsme klientům i 1x týdně dopolední hlídání dětí, což bylo také 

využito. 

     Základní myšlenka a poslání mateřského centra zůstává stejná: vytváření 

bezpečného prostoru pro matky s dětmi, poskytnutí zázemí v případě těžké 

situace v rodině, vzdělávání a relaxace matek na RD, vzdělávání malých dětí. 

Cílovou skupinou zůstávají děti do 4 let, což je nejdůležitější období v lidském 

vývoji. Cílovou skupinu se však snažíme stále rozšiřovat, proto navazujeme 

spolupráci např. s Klubem seniorů, s Klubem turistů.  

Do budoucna bychom rádi, aby se našimi klienty staly celé rodiny a 

osoby, kterým budeme moci i odborně pomáhat a naplňovat tím poslání a 

myšlenky Charity. 

 

4. Tříkrálová sbírka 

V roce 2015 se konala sbírka již popatnácté, celkový výnos poprvé 

překročil hranici 300 tisíc Kč, když dosáhnul rekordní výše 303.767,- Kč. 

Přehled podle obcí: 

 

OBEC POČET SKUPINEK VÝNOS  
Jilemnice 19 115.371,- Kč 
Jablonec n.Jiz. 6 35.210,- Kč 
Horní Branná 3 23.823,- Kč 
Poniklá 8 22.991,- Kč 
Víchová n.Jiz. 3 22.028,- Kč 
Rokytnice n.Jiz. 3 15.389,- Kč 
Benecko 3 13.731,- Kč 
Mříčná 2 12.937,- KČ 
Kundratice 2 11.839,- Kč 
Kruh 2 10.277, -Kč 
Harrachov 2 10.239,- Kč 
Peřimov  1 7.240,- Kč 
Křížlice  1 2.692,- Kč 
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Výnosy jsou podle celorepublikově jednotného klíče určeny nejen 

k humanitární pomoci koordinované Diecézní charitou Hradec Králové, jsou 

také významným zdrojem financování místních projektů.  Tříkrálové sbírky jsou 

velmi podstatnou součástí výdajové stránky rozpočtu Charity. 

Velké poděkování patří všem koledníkům, organizátorům sbírky i 

nezištným dárcům. 
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5. Hospoda ření 

 Souhrnný přehled příjmů a výdajů Charity za rok 2015 
Příjmy 527.545,06 
Výnos z Tříkrálové sbírky    200.969,- 
Příjmy z provozu mateřského centra   109.383,- 
Přijaté dotace od města Jilemnice     26.000,- 
Přijatá dotace od Úřadu práce Semily   108.000,- 
Přijatá dotace od Libereckého kraje     29.644,- 
Svazek Jilemnicko       1.500,- 
Dary, ostatní sbírky     52.030,- 
Úroky z účtu       19,06,- 
  
Výdaje      553.063,84 
Provoz mateřského centra    525.165,- 
Provoz šatníku       17.885,- 
Společné provozní výdaje (telefony, bank. poplatky 
apod.) 

       10.013,84 

 

Stav bankovního účtu ke 31. 12. 2015 činil 145.042,56 Kč, pokladní 

hotovost 658,-  Kč. Velká podpora orgánů veřejné správy svědčí o odpovědně 

odváděné práci i o důvěře v kvalitu nabízených charitních služeb.  
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6. Kontakty a aktuální informace 

Kontaktní údaje: 

Petr Faistauer –  731 506 041 (ředitel), 

Jaroslav Svěcený – 736 633 393 (místopředseda rady charity), 

Veronika Šnorbertová – 607 557 385 (humanitární sklad) 

Leona Mohrová – 739 011 135 (mateřské centrum), 

Monika Janatová – 728 818 581 (účetní). 

Aktuální informace jsou k dispozici ve vývěsce Společenského domu Jilm 

a na www.charita.jilemnicko.cz.   

E-mailová adresa je och.jilemnice@centrum.cz.   
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