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2004

ÚVODNÍ SLOVO
Dobrovolnické centrum Kladno, bylo založeno 23.7.
2002 jako občanské sdružení, v souladu se zákonem č.
83/1990 Sb. sdružení občanů.
Smyslem založení dobrovolnické organizace na
Kladensku bylo navázat na rozvoj dobrovolnictví v ČR a
zajišťovat dobrovolnické služby především
v kladenském regionu, kde je o tyto služby stále větší
zájem, a to především ze strany široké veřejnosti.

Cílové skupiny
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Děti a mládež
Senioři v domově důchodců v Kladně
klienti v zdravotnickém zařízení GaRC v Kladně
děti v Dětských domovech v Kladně a na
Stochově
dobrovolníci se zájmem o nezištnou pomoc
druhým

Hlavní činnost
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

iniciace, podpora a rozvoj dobrovolnických
aktivit
příprava a realizace vlastních projektů
získávání, výběr, výcvik a další vzdělávání
dobrovolníků
poradenství, supervize a stáže pro
dobrovolníky i profesionály
spolupráce s Magistrátem města Kladna,
státními institucemi
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PROGRAMY DCK à PROJEKTY DCK
v SENIOR

à Rozvoj činnosti pro seniory
v DOBROVOLNÍCI V NEMOCNIČNÍCH
ZAŘÍZENÍCH

à Dobrovolník-vítaný pomocník
v následné péči
à Rozvoj dobrovolnických aktivit
v nemocničním zařízení Kladno – GaRC
v VYJÁDŘI SE
à Puls Země
v SENIOR + DOBROVOLNÍCI
V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

à Rozvoj činnosti DCK v Kladně
à Rozvoj činnosti DCK
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PROJEKTY:

Rozvoj činnosti pro seniory
Program Senior je dlouhodobý program , který je
zaměřený na naše starší spoluobčany. V rámci
tohoto programu byl připraven projekt nazvaný
„Rozvoj činnosti pro seniory“, který byl
realizován v Domově důchodců Kladno.
Kromě individuální
docházky
k jednotlivým
obyvatelům zde probíhaly i jednorázové akce,
např: stavba Týpí, ukázka výcviku psů ( pod
záštitou OSA JAHODA KLADNO), mikulášská
besídka…

Dobrovolník-vítaný pomocník v následné péči
a

Rozvoj dobrovolnických aktivit v nemocničním
zařízení Kladno - GaRC
V Geriatrickém a rehabilitačním centru v Kladně
se nacházejí dospělí pacienti různých věkových
kategorií s rozličnými problémy. V průběhu roku
vznikla
myšlenka
skupinového
setkávání
dobrovolníků a klientů GaRC, která vycházela z již
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zavedené individuální docházky za jednotlivými
klienty. Na základě této myšlenky se tyto dva
projekty propojily a vzniklo „ Hrušterý aneb
úterky pod hruškou“.

Puls Země
V rámci již osvědčeného programu „Vyjádři se“
připravilo DCK v letních měsících letošního roku
projekt „Puls Země“. Tento projekt byl sestaven
ze dvou specificky zaměřených bloků, „Zpátky ke
kořenům“ a „V rytmu Země“, které byly lektorsky
zajišťovány koordinátory DCK.

Rozvoj činnosti DCK v Kladně
a
Rozvoj činnosti DCK
Činnost DCK se skládala z mnoha jednotlivých
aktivit, z nichž některé byly pravidelně se
opakující, některé se konaly průběžné dle potřeby
a některé byly jen nárazové.Veškeré aktivity
vycházely z programů a projektů DCK.
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K zabezpečení obsahu a průběhu projektu byly
využívány následující aktivity:
v Propagační akce zaměřené na šíření
myšlenky dobrovolnictví
v Školení dobrovolníků
v Supervize dobrovolníků
v Odborná školení koordinátorů
v Kontaktování stávajících i nových sponzorů
v Konzultační schůzky se zástupci
Magistrátu města Kladna
v Pracovní schůzky se zástupci partnerských
organizací
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DOVOLUJEME SI VÁM OZNÁMIT, ŽE
DCK OTEVŘELO SVOU VEŘEJNOU
SBÍRKU NA KLADENSKÝCH DVORCÍCH
5.6. 2004.
ALE TO NEZNAMENÁ ŽE PO
KLADENSKÝCH DVORCÍCH SKONČILA !!!
VEŘEJNÁ SBÍRKA POKRAČUJE DÁL.
PENÍZE JE MOŽNÉ POSÍLAT NA ÚČET:
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Tyto úsměvy pomáhají vykouzlit druhým
lidem na tváři naši dobrovolníci.
Komu?
obyvatelům domovů důchodců v Kladně
pacientům v Geriatrickém a
Rehabilitačním centru Kladno
dětem v dětských domovech
i všem ostatním kteří se chtějí radovat
ze života

Naši dobrovolníci jsou lidé, kteří ve
svém volném čase bez nároku na honorář
rozdávají druhým lidem kousek sama
sebe.
A pro co?
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ÚČEL SBÍRKY:
Shromáždění finančních prostředků
na podporu a propagaci
dobrovolnických služeb,
včetně zajištění programů a provozu
Dobrovolnického centra Kladno
(vyjma mzdových nákladů).
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KLADENSKÉ DVORKY
Asi největší prezentací DCK roku 2004 byla
prozatím účast na kladenských dvorcích
(5-6.6. 2004)
Naše TEE PEE málokdo přehlédl. Konec konců se
přesvědčte sami.

V sobotu ráno jsme naše TEE PEE postavili, hned
poté jsme kolem TEE PEE a v uvnitř vystavili naše
předměty. Sotva jsme skončili, začali chodit
první návštěvníci.
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Uvnitř TEE PEE
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Před TEE PEE
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Pod záštitou DCK se představilo
VYPEČENÉ DIVADLO, které mělo
vystoupení na našem dvorku :“ Romeo a
Jůlie po 30ti letech“.
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Velký úspěch měla naše tvořivá dílna. Děti se
scházely u velké krabice s legem a fantazii se
nekladly meze, vznikaly nám různé mrakodrapy a
zvířátka, letadla atd… Rodiče si v klidu odpočinuli
a jejich nejmenší se příjemně pobavili.

týden
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INDIÁNSKÝ TÝDEN V 6. MŠ
KLADNO
Projekt „Indiánský týden“ probíhal ve spolupráci
s paní ředitelkou Máriou Chocholouškovou. Do
našeho projektu se s spolu s našimi dobrovolníky
zapojily i paní učitelky.

Výroba indiánských čelenek.

15

Výroba indiánského totemu.

Výroba batikovaných kapesníčků.
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Příprava na lov BIZONA.
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Slavnostní bubnování, tanec, oslava ulovení
bizona, opékání chleba.
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Další velkou akcí byl „PULS ZEMĚ“
n Kde? Areál Libušínského koupaliště.
n Kdy? Červenec – Srpen, každý týden jiný
program.
n Ubytování? Týpí, vlastní stany, stany
s podsadou či denní dojíždění.
n Stravování? Vlastní.
n Téma? Indiánské, ekologické, výtvarné,
hudební, pohybové a taneční týdny.

ČERVENEC
n 7.7. 2004 stavba TEE PEE
n 12.7. – 18.7. „Zpátky ke kořenům“
(indiánsko šamanský)
n 19.7. – 22.7. „V rytmu země“
(pohybově taneční)
SRPEN
n 4.8. – 10.8. „Zpátky ke kořenům“ (indiánsko
šamanský)
n 16.8. – 22.8. „V rytmu země“ ( pohybově
taneční)
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Zpátky ke kořenům…
indiánsko šamanské týdny v Libušíně

12.7. – 17.7. 2004

a

4.8. – 10.8. 2004

Jako odměnu a poděkování za celoroční
dobrovolnou
činnost
v DCK,
byl
pro dobrovolníky, ale i širokou veřejnost,
připraven v rámci projektu „Puls Země“ indiánsko
šamanský týden „Zpátky ke kořenům“ a týden „V
rytmu Země“.
Lektorkami byly:
Renata Kutnarová – organizace programu, vedení
indiánské sauny, batika,
Lucie Hrbková - výuka šamanských technik,
výroba šamanských nástrojů.
Oba indiánsko šamanské týdny měly stejnou ideu –
spojení se Zemí, prožití příjemných chvil v kruhu
podobně smýšlejících lidí a také naučení se
něčemu novému a zajímavému ze života přírodních
národů. Nedílnou součástí programu byly i hry a
různé sebepoznávací techniky.
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Program probíhal v překrásné přírodě areálu
bývalého libušínského koupaliště a uvnitř
indiánského tepee (zde mohli také účastníci
programu spát), které bylo již pracovníky DCK
připraveno první prázdninový týden.

Jen tak stručně z bohatého programu:

Šli jsme cestou 4 směrů:
Sever
….zde jsme se učili bubnovat na
šamanský buben a hledali jsme si každý své silové
zvíře, se kterým jsme pak pracovali při obřadech
pomáhaní sobě i druhým.
Východ
…tento směr nás učil o harmonii v kruhu přátel
v Initi –potní indiánské lázni, která slouží k očistě
ducha i těla.
Jih
…..tady jsme si dovolili skotačit jako děti,
vyráběli si vlastní indiánské šperky a silové
předměty. Také jsme se učili batikovat v polních
podmínkách a pracovali se dřevem.
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Západ
….a tady jsme se radovali ze života, tančili a
vyprávěli příběhy.

V rytmu země….
astrologie, pohyb, tanec v Libušíně
18.-22.7. 2004

a

15.-19.8. 2004

Lektorkami byly:
Zdenka Sýkorová – břišní tance
Blanka Sýkorová – astrologie, malba na hedvábí
Martina Červenková – zajištění technických věcí,
chod tábora
Radana Hoffmannová – zajištění chodu tábora,
tanec, výroba ozdob
Oba dva týdny měly stejnou myšlenku.
Země dýchá a pulsuje ve svém rytmu a tento
rytmus jsme se snažili následovat.
Podle svého data narození s pomocí astrologie si
každý mohl objevit svůj přirozený rytmus.
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Ale než jsme se do toho všeho mohli pustit,
museli jsme se dozvědět něco málo o astrologii.
Úvod do astrologie, vše o zvěrokruhu, rozebrání
vzniku
zvěrokruhu,
rozebrání
jednotlivých
znamení, luna a její čtvrtě, rychlost planet.
Jakmile jsme pronikli do astrologie, tak jsme se
mohli pustit do nácviku meditačního cvičení,
které nám pomohlo procítit rytmus zvěrokruhu a
planet.
Dále jsme se věnovali nácviku základních prvků
břišního tance.
Dalším bodem programu byla výtvarná část,
v které jsme se věnovali malbě na kameny, malbě
na hedvábí, solení hedvábí, malba guttou, výroba
indiánských ozdob.
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sauna

týpí

24

malba na hedvábí

korálkování
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PŘIJĎTE MEZI NÁS
POPOVÍDÁNÍ V KRUHU PŘÁTEL
ČTENÍ Z HISTORIE I BELETRIE
SPOLEČENSKÉ HRY (DÁMA,
ŠACHY A JINÉ)

KAŽDÉ ÚTERÝ V 14:30
VE 4. PATŘE –
ERGOTERAPEUTICKÁ
DÍLNA GaRC
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šachy
skládání letadla

korálkování

Pěnové puzzle
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Stavba
lodi

Malba
na hedvábí

Stavba
motorky
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Vánoční
besídka

Vánoční přání
z hedvábí

Vánoční přání
lepené
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KŘESADLO
Poprvé v historii DCK proběhlo v tomto roce
vyhodnocení činnosti dobrovolníků za uplynulý
rok. Z rukou primátora města Kladna, Ing. Dana
Jiránka, vybraní dobrovolníci přijali symbolické
křesadlo jako výraz ocenění a díků za jejich
obětavou a láskyplnou činnost. Toto slavnostní
předání Křesadel proběhlo na oslavách města
Kladna a přijali je tito naši spoluobčané:
paní Ilona Binhacková – dobrovolná činnost
v Dětském domově Kladno
paní Stanislava Seifertová – dobrovolná činnost
v Domově důchodců Kladno
slečna Erika Zetová – dobrovolná činnost v GaRc
Kladno.
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NOVINKY V DCK:
Celý rok 2004 probíhaly přípravy k postupnému
zavedení dobrovolné činnosti do chodu Nemocnice
Kladno. Pracovníci DCK spolupracovali s vedením
nemocnice, posléze se těžiště spolupráce
přesunulo na hlavní setru nemocnice, která byla
pověřena uvedením dobrovolníků do nemocničního
provozu.
Do konce roku 2004 proběhly úspěšně tyto kroky:
- souhlas
vedení
Nemocnice
Kladno
s dobrovolnickým programem a předběžná
dohoda o vzájemné spolupráci
- informační úvodní seminář pro zástupce všech
oddělení nemocnice o
principech,
smyslu
a
organizaci
dobrovolnického programu
- dotazníkové šetření a zmapování možného
uplatnění dobrovolníků na
jednotlivých odděleních
- výběr vhodných oddělení ke zkušebnímu
uvedení dobrovolníků
(4 oddělení).
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V příštím roce předpokládáme úplné zavedení
tohoto programu do kladenské nemocnice s tím,
že rok 2005 bude rokem zkušebním při zavádění
dobrovolné služby do systému léčebné a
ošetřovatelské péče.
Program je zatím zaváděn pod pracovním názvem
„Nemocníci“.

„Otevřená hodina“….pod tímto názvem se od
listopadu 2004 rozeběhl nový dobrovolnický
projekt v našem centru. Byl vytvořen a tzv. ušit
na míru dle potřeby a požadavku Magistrátu
města
Kladna,
úsek
sociálních
služeb,
zdravotnictví
a
opatrovnictví.Projekt,
ve
vzájemné úzké spolupráci mezi oběma subjekty,
spočívá
v doučování
problematických
dětí
studenty kladenského gymnázia. Doučování
probíhá ve dvojicích, výběr dětí provádí kurátor
výše uvedeného úseku a dvojice je doplněna
vhodným, proškoleným dobrovolníkem, který se
věnuje dítěti vždy jeden den v týdnu 1 – 1,5 hod.
V roce 2005 bychom rádi vytvořili nový, kmenový
program práce s mládeží, do něhož bychom
projekt „Otevřená hodina“ rádi začlenili.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Název ukazatele
A.

Celkem

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

II.

Služby celkem

160892,00

III.

Osobní náklady celkem

760894,00

IV.

Daně a poplatky celkem

3974,00

V.

Ostatní náklady celkem

7274,40

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

VI.
VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

B.

89170,08

1022204,48

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

-19952,80

III.

Aktivace celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

V.

Tržby z prodeje majetku,rezervy a opravné
položeky celkem

VI.

Přijaté příspěvky celkem

341812,00

VII.

Provozní dotace celkem

636400,00

Výnosy celkem

962717,27

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-59487,21

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-59487,21

4458,07

33

PODĚKOVÁNÍ
Velmi
děkujeme
všem
našim
členům,
zaměstnancům, dobrovolníkům i spolupracovníkům
z partnerských organizací a všem, kteří nám
pomohli a pomáhají.

Jmenovitě děkujeme především za finanční
podporu, bez níž bychom své cíle jen těžko
realizovali:

ZA FINANČNÍ PODPORU
v Magistrát města Kladna
v Úřad práce Kladno
v Ministerstvo zdravotnictví ČR
v Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
v Hestia – Národní dobrovolnické centrum
v Středočeský kraj – humanitární fond
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ZA SPONZORSKOU POMOC A DARY
v Karbonia Kladno a.s.
v OKD, Doprava, a.s.
v Sochorová válcovna TŽ, a.s.
v GaRC
v Alena Fimonová – Bondy- průmyslové zboží
v Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE
v Beránek, spol. s r.o.
v Lékárna CENTRUM
v Česká spořitelna, a.s.
v Vestav Kladno
v eLVaN – Jaroslav Kutil, vydavatelství –
tiskárna
v Vágnerplast
v obec Libušín

ZA SPOLUPRACI
v Domov důchodců Kladno
v Fontána – středisko komplexní sociálních
služeb
v GaRC

Děkujeme také našim přátelům a kamarádům,
kteří se nezištně podíleli na přípravě našich akcí.
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