OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

1. Úvod

Oblastní charita Jilemnice (dále jen „charita“) dlouhodobě provozuje tato střediska:


Humanitární sklad a charitní obchod



Hygienické zařízení pro osoby bez domova



Potravinovou pomoc



Mateřské centrum Rodinka



Charitní taxi

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník
Humanitární sklad sídlí v pronajatých prostorách Masarykovy městské nemocnice v budově
staré polikliniky (ul. Metyšova 372). Slouží pro příjem a skladování oblečení, věcí do domácnosti,
obuvi, hraček, knížek atd. Provozní doba je pravidelně v pondělí 9:00 – 15:00 a každý čtvrtek 15:00 –
17:00. Čtvrteční provoz je zajišťován již dlouhodobě dobrovolnicemi z řad občanů města Jilemnice.
Věci přijímané do skladu jsou systematicky tříděny a tzv. ty lepší kousky jsou ponechány ve skladu.
Tyto věci jsou poté k dispozici lidem v nouzi. Oblečení a ostatní věci do domácnosti jsou vydávány na
poukázky, které jim mohou vystavit příslušné organizace veřejné správy (sociální odbor, úřad práce,
městský úřad) nebo pomáhající organizace na základě provedeného sociálního šetření u klienta.
Vydáním poukázky vzniká klientovi nárok na 5 ks oblečení či věcí do domácnosti zdarma 1x měsíčně.
Po vyčerpání nároku si může zakoupit nabízené věci za velmi nízké ceny (řádově 10 - 50Kč) a to již
v neomezeném množství. V roce 2018 byla tato pomoc poskytnuta celkem 186x, v průměru se jedná o
zhruba 15 klientů měsíčně. Sociální šatník zároveň funguje i jako charitní obchod, kde si kdokoli
z veřejnosti může zakoupit vystavené zboží za velmi nízké ceny. Loňský výtěžek z prodeje byl 29.028
Kč, tato finanční částka je použita na úhradu nájemného a dalších nákladů spojených s touto službou.
Charitní obchod je vzhledem k velice nízkým cenám zboží často využíván seniory a matkami
samoživitelkami.
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3. Potravinová pomoc
Potravinová pomoc funguje pod Jilemnickou charitou od roku 2016. Nejprve jsme se napojili na
Oblastní charitu Trutnov a formou redistribuce jsme poskytovaly ucelené potravinové a drogistické
balíčky, které pocházely z projektu FEAD, jež zprostředkovávalo MPSV.
Program byl zaměřen na podporu nejchudších rodin, na boj s chudobou. Po ukončení tohoto programu
jsme podepsali smlouvu s Potravinovou bankou Libereckého kraje a odtud kontinuálně čerpáme
potraviny a drogistické zboží do dnes. Klienti si pro potravinové balíčky přicházejí na základě
doporučení spolupracujících organizací, kterých neustále přibývá (OSPD Jilemnice, OSPOD Vrchlabí,
Diakonie Vrchlabí, Rytmus Liberec, Fokus Turnov, Pečovatelská služba Jilemnice, Sociální
rehabilitace Vrchlabí). Potravinové a drogistické balíčky jsou tvořeny klientům tzv. na míru v souladu
s jejich konkrétními potřebami.
Naše charita se každý rok účastní Národní potravinové sbírky konané v listopadu. Zaměstnanci charity
spolu s dobrovolníky koordinují sběr potravin v prodejně Tesco v Jilemnici. V roce 2019 se vybralo
celkem 840 kg potravin. Velké díky patří dobrovolníkům z řad studentů místního gymnázia. Díky
potravinové sbírce můžeme klientům zajistit dostatek potravin na několik měsíců, avšak i možnosti
potravinové banky jsou částečně limitované možnostmi a ochotou dodavatelů. Proto nám často chybí
komodity jako masové a rybí konzervy, které jsou pro většinu klientů velmi důležité. Potravinová
banka Liberec každý rok navazuje spolupráci s novými dodavateli potravin a ostatního sortimentu, aby
zajistila dostatek potravin pro odběratele a rozšířila nabídku komodit.
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V roce 2019 byla potravinová pomoc v Jilemnici poskytnuta celkem 119x. Mezi uživatele této služby
patří matky samoživitelky, rodiny s velice nízkým příjmem, vícečetné rodiny (4 a více dětí), senioři,
osoby bez domova, jednotlivci bez rodiny. Snahou je, aby se klienti nestali na potravinové pomoci
závislými, aby neztráceli motivaci a aby tuto pomoc vnímali pouze jako nouzové řešení sociálního
systému.

4. Hygienické zařízení pro osoby v nouzi
Od roku 2016 funguje hygienické zařízení pro osoby v nouzi. Zařízení je umístěno vedle
humanitárního skladu charity (budova staré polikliniky). Jilemnická charita se stala provozovatelem
tohoto zařízení. Osoba nacházející se v nouzi (např. bez přístřeší) má možnost se přijít ve stanovených
hodinách omýt. Klientovi je poskytnuto zdarma čisté oblečení, mýdlo a ručník. Klient je povinen
dodržovat platný provozní řád zařízení. Tato služba je využívána nárazově, ale ve stanovených
hodinách je vždy připravena k využití.

5. Mateřské centrum Rodinka
MC Rodinka již 14 let plní svoji funkci místa pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené.
Toto zařízení je jediné tohoto typu v mikroregionu Jilemnicko. Fungujeme na principu vlastní aktivity
členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Posláním centra je podpora
fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Mezi prioritní činnosti patří práce s dětmi, realizace různých aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, propojení obou mozkových hemisfér, koordinace oko ruka, rozvoj
lokomočních činností. Prioritou zůstává socializace dítěte v kolektivu vrstevníků, mezi jinými
dospělými osobami. Socializace umožňuje následný snadnější přechod dítěte do kolektivu v zařízeních
typu mateřská školka apod. MC se také zaměřuje na rodiče, pro něž pořádáme mnoho různých
vzdělávacích aktivit. Účast na těchto aktivitách často zbavuje rodiče pocitu sociálního vyloučení, který
často s nástupem na rodičovskou dovolenou nastává. Rodiče mají možnost si jako dobrovolníci
vytvářet jednotlivé aktivity v MC, mohou vést kroužky, kurzy, mohou se aktivně zapojit do pořádání
venkovních akcí, které pravidelně zajišťujeme. MC se zaměřuje na sociální prevenci rodin s dětmi, na
rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání. V loňském
roce jsme navázali spolupráci s dětskou psycholožkou, která v mateřském centru pravidelně působí.
Tato činnost je podpořena z dotačního projektu MPSV Rodina. V rámci tohoto projektu je podpořena i
socializační činnost formou jednorázových konzultací a tzv. socializací v akci.
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Přehled pravidelných aktivit:
Dětská psycholožka 1x týdně
Socializace, sociální začleňování, bezpečnost a prevence
Zpívánky 1x týdně
Mraveneček 1x týdně (aktivita zaměřena na rozvoj jemné motoriky s využitím speciálních pomůcek)
Cvičení pro děti a rodiče 1x týdně (rozvoj hrubé motoriky, lokomoční činnosti)
Poradna pro budoucí rodiče a zvyšování rodičovských kompetencí 1xtýdně
Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou 1x týdně
Laktační poradna pro kojící matky a pro těhotné 1x týdně
Konzultace s fyzioterapeutkou 1x týdně
Finanční poradenství 2x měsíčně nebo dle domluvy
Svépomocná dopolední skupina „Podpora rodiny“ za přítomnosti aktivizačního pracovníka 5x týdně
Jazykové kurzy
Anglický jazyk – 3x týdně
Německý jazyk – 2x týdně
Španělský jazyk - 1x týdně
Nepravidelné akce
Rukodělné čtvrtky pro veřejnost 2x měsíčně – tvoření s využitím tradičních i netradičních materiálů
pro širokou veřejnost (námořnický čtvrtek, vlněný čtvrtek)
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Besedy a kurzy:
Přednáška: Jak správně komunikovat s dětmi – Mgr. Jitka Kopřivová – jak si zvýšit rodičovské
kompetence
Přednáška: Pozitivní rodičovství - Ing. Monika Salmon
Přednáška: Zdravý úsměv – Alena Nováková - základy ústní hygieny, nácvik správných technik čištění
zubů
Přednáška: Znakování s batolaty – Mgr. Jitka Pěničková
Přednáška: První pomoc u dětí – MUDr. Lucie Laštovková (květen, prosinec)
Přednáška: Zdravý životní styl – Mgr. Lucie Gajdošová
Přednáška: „Kyberšikana aneb bezpečně na internetu“
Beseda: „Vstup dítěte do mateřské školy“ - Eva Vaňková a Lída Fišerová
Venkovní akce pro veřejnost:
Bleší trhy (červen a září)
Bazárky dětského oblečení a hraček(březen, září)
Výtvarné a rukodělné dílničky (1x za měsíc)
Den bunkrů (červen)– akce pořádaná ve spolupráci se Skauty u martinických rybníků
Blátivé dopoledne pro děti (červen) – minidílničky, blátivá kuchyně a pohádka pro všechny dětičky,
účast centra pro náhradní rodinnou péči DAR
Divadelní představení na Farmářských pouťových trzích (srpen)
Jilemnické kulturní léto (srpen) – 1x odpoledne s pohádkou (divadélko Loutkáček) v zámeckém parku
Koloběžkiáda (září) akce pro děti v rámci Evropského týdne mobility
Akce pro veřejnost v MC:
jarní a podzimní bazar dětského oblečení, hraček, knížek a těhu věcí – zaznamenáváme stále
vzrůstající zájem o tuto akci
cvičení jógy (2xtýdně)
taneční a pohybová příprava (2xtýdně)
Návštěvnost centra je stále stabilní, ročně naše činnost osloví kolem 200 rodin z Jilemnice a
okolí. Často nás navštěvují klienti, kteří se do regionu přistěhovali a hledají nové vazby, velkou
skupinu tvoří rodiče s absencí prarodičů, další skupinkou jsou klienti z okolních vesnic, kde je
možnost společenských aktivit minimální.
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Služby centra se propojují se službami charity, kdy sociálně slabší klienty nasměrujeme na
možnost využití našeho humanitárního skladu a potravinové pomoci, dále jim poskytneme kontakty na
potřebné odborníky (občanská poradna, logopedie, pedagogicko-psychologická poradna atd.). Snažíme
se vytvářet klidné a bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi.
Velice nás těší zájem o venkovní akce, účast na těchto akcích je vždy velmi hojná, proto se
snažíme úroveň akcí stále zvyšovat.

6. Charitní taxi/senior taxi
V roce 2017/2018 vznikla pracovní skupina jejímž úkolem bylo vytvořit nový Komunitní plán
sociálních služeb regionu Jilemnicko. Součástí tohoto týmu byla i pracovnice Oblastní charity
Jilemnice. V rámci tohoto projektu byla vypracována firmou ppm factum research s.r.o. analýza
dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb na Jilemnicku. Jedním ze zásadních výstupů analýzy byla
poptávka po zřízení sociálního automobilu pro zajištění dopravy v rámci regionu především přepravy
k lékaři a za službami. OCHJ se po dohodě s vedením města Jilemnice domluvila, že tuto službu zřídí
pod názvem „charitní taxi“. Město Jilemnice poskytlo darem vyřazený automobil ze své flotily a
vstupní finanční dar 20 tis.Kč. Taxi vyjelo do ulic počátkem září 2018. Cena jízdného byla stanovena
na 20 Kč pro jednosměrnou jízdu po Jilemnici. Na službu zareagovali klienti téměř okamžitě, koncem
roku mělo charitní taxi okolo 100 podepsaných smluv s klienty z cílové skupiny. Tato služba přinesla
především seniorům možnost svobody pohybu, která byla u mnohých vlivem věku značně omezena,
přinesla jim snížení závislosti na pomoci rodiny či nejbližšího okolí. Klienti mají možnost se svobodně
rozhodnout kam, a kdy pojedou. Nejčastěji jezdí k lékaři, na úřady, na nákupy do vzdálenějších
supermarketů, za službami apod. Služba se velmi rychle stala součástí jejich života. Financování
služby je bohužel velmi složité, protože se nejedná o sociální službu, která by mohla být registrována.
Aktuálně je taxi financováno z Tříkrálové sbírky, z nadačních fondů a darů. Věříme, že vzhledem
k potřebnosti služby a velkému přínosu pro občany Jilemnice, se stane její financování součástí
rozpočtu města. Je zapotřebí myslet na budoucnost, kdy bude Jilemnice město starých, a služby pro
seniory budou zásadní pro jeho fungování.
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7. Tříkrálová sbírka
V roce 2019 se konala sbírka již posedmnácté, celkový výnos dosáhl výše 420.647,-Kč. 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 příjmové stránky rozpočtu Charity. Velké
poděkování patří všem koledníkům, organizátorům sbírky i nezištným dárcům.
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8. Hospodaření
Výsledovka Oblastní charity Jilemnice za rok 2019 v Kč
Výnosy celkem
Výnos z Tříkrálové sbírky
Příjmy z provozu mateřského centra
Příjmy z provozu šatníku
Jízdné z provozu Charitního taxi
Přijaté dotace od města Jilemnice
Přijaté dotace od Libereckého kraje
Přijaté dotace od MPSV ČR
Ostatní přijaté dary a dotace
Ostatní výnosy
Náklady celkem
Náklady na mateřské centrum
Náklady na šatník
Náklady na Charitní taxi

9. Kontakty a aktuální informace
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1 185 375
270 599
161 449
29 028
78 485
89 600
50 000
205 821
278 975
21 418
1 273 837
780 824
53 509
439 504

Kontaktní údaje:
Simona Pošepná - 734 280 227 (ředitelka charity)
Jaroslav Svěcený – 736 633 393 (místopředseda rady charity),
Veronika Šnorbertová – 607 557 385 (humanitární sklad)
Leona Mohrová 730 586 731 (zástupce ředitele, mateřské centrum)
Lucie Plecháčová (účetní)
Aktuální

informace

jsou

k dispozici

ve

vývěsce

Společenského

domu

Jilm

a

na

www.jilemnice.charita.cz.

_______________________________________________________________
Oblastní charita Jilemnice – Výroční zpráva 2019
Zpracovali: Leona Mohrová, Simona Pošepná
Foto: Leona Mohrová, Jakub Žák
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