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Dobrovolnické
centrum
Kladno, o. s.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci Dobrovolnického centra
Kladno,o.s.,
dovolte mi Vás přivítat v úvodu Výroční zprávy za rok 2007, kterou byl
završen již pátý rok naší činnosti.
Rok 2007 byl rokem poměrně stabilním, a to jak finančně, tak i
programově. Rozvíjely se klasické dobrovolnické programy, probíhala
evaluace u některých z nich a vyvíjela se jejich metodika. Zároveň jsme
požádali o jejich akreditaci u MVČR.
Druhým rokem také velmi dobře pokračoval projekt podpořený ESF –
„Praxí k odbornosti“, kdy po jeho evaluaci v červnu 2007 byly realizovány
drobné úpravy pro ještě lepší propojení vzdělávacího a výchovného
aspektu s aspektem praktickým. Novinkou je program „5P“ – volnočasový
preventivní program pro ohroženou mládež a také náš záměr o zřízení
Informačního centra pro mládež v našem městě.
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s., stále více vnímáme nejen jako
poskytovatele žádaných služeb, ale také jako nositele nových myšlenek
v oblasti vzdělávání a občanského života v komunitě.
PhDr. Renata Luxová
Ředitelka DCK

4Je-li člověk nespokojený se svým stavem,
může jej změnit dvěma způsoby. Buď
změní podmínky svého života, nebo svůj
duševní postoj. První není vždy možné,
to druhé je možné vždy.
Ralph Waldo Emerson

Život má pro člověka teprve tehdy cenu,
může-li z něho rozdávat.
Ijla Iljič Mačnikov
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Struktura DCK
Stav k 31. 12. 2007

Valná
hromada

Rada sdružení

Revizní
komise

Ředitelka

Zástupce
ředitelky

Koordinátorky

Ekonomka

Propagace

Administrace

Valná hromada (členská základna)
PhDr. Renata Luxová
Ing. Lenka Teryngerová
Tereza Libecajtová
Lenka Galetová
Ing. Kateřina Slánská
Blanka Sýkorová
Ilona Binhacková
Eva Švecová

Alena Disha
Erika Zetová
Monika Ruprichová
Šárka Jelínková
Věra Procházková
Barbora Barešová, DiS.
Kateřina Kudějová

Rada sdružení
Předsedkyně: PhDr. Renata Luxová
Místopředsedkyně: Ing. Lenka Teryngerová
Členka: Monika Ruprichová
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Revizní komise
členové: Blanka Sýkorová
Šárka Jelínková

Ředitelka DCK:
PhDr. Renata Luxová

Zástupce ředitelky:
Ing. Lenka Teryngerová (ekonomka, účetní)

Koordinátorky:
Alena Disha
Erika Zetová
Barbora Barešová, DiS.
Adéla Knížetová
Kateřina Kudějová

Propagace:
Tereza Libecajtová

Administrativa:
Kateřina Janoutová

Ekonomka:
Ing. Lenka Teryngerová

Externě spolupracují:
MUDr. Ivana Kořínková
Mgr. Kateřina Schmidová
PhDr. Jiří Tošner
PhDr. Ing. Miloš Neumann
Roman Zelenka
Lucie Kuthanová
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Projekt Praxí k odbornosti
V roce 2007 pokračoval úspěšně dvouletý projekt financovaný
MŠMT, ESF a státním rozpočtem České republiky.
Od druhého roku projektu (školní rok 2007/2008) však došlo k několika
změnám:
a Byla zasmluvněna 4 nová zařízení pro docházku studentů:
- Dětský rehabilitační stacionář Zvonek
- Základní škola Montessori
- Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
- Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA
a Vzdělávací bloky byly zkráceny na 2 hodiny
a Byl upraven systém docházky studentů gymnázia do zařízení tak, aby
lépe vyhovovala požadavkům organizace a zároveň naplnila účel praxe
studentů
Získání studentů pro 2. rok projektu proběhl podobně jako 1. rok
pouze s malou změnou. Na gymnáziu jsme představili projekt novým
studentům již na konci školního roku (nikoliv na začátku). Výsledkem byl
seznam 30 potenciálních zájemců pro začátek roku. Na začátku šk. roku se
všichni zúčastnili motivační schůzky, z toho se 24 studentů přihlásilo
závazně do projektu. Počet se přibližně zdvojnásobil oproti roku 1. Zájem
studentů o praxi vzrostl. Ze SOŠ a SOU Kladno se do projektu zapojily třídy
S2, S3 a VP4.
Projekt “Odboronou praxí ke zkvalitňování vzdělávání s důrazem
na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních škol“ je projektem, který
probíhá od listopadu 2006 – do června 2008.
Účelem projektu je vytvoření uceleného systému – metodiky
odborné praxe studentů středních škol v regionu Kladno a jeho replikace do
dalších regionů středočeského kraje, popřípadě do přilehlých krajů.
Cíl projektu bude konkrétně naplněn poskytováním odborné praxe
studentům středních škol.
Projekt nabízí seznámení s reálným pracovním prostředím
v sociálně zdravotních institucích, které jsou partnery – přijímajícími
organizacemi - Dobrovolnického centra o.s.
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České Republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti,
podnikatelského ducha , rovných příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů.

LKJ

10

Projekt Dobrovolníci ve zdravotnických
zařízeních
Program Dětský domov
Těžištěm tohoto projektu je individuální kontakt dítěte ze zařízení
s dospělým – dobrovolníkem. Každý dobrovolník, který dochází do
dětského domova pravidelně, navštěvuje stále totéž dítě. Je pro něho tetou
případně strýcem, na kterého si dítě zvykne a těší se na něho. Není nutné,
aby dobrovolník pokaždé s dítětem šel na vycházku. Může si se svým
svěřencem hrát v zařízení, v budově nebo na zahradě. Může ho však brát i
na dětské akce, divadelní představení, do Zoo či na nádraží podívat se na
vlaky, apod.
V roce 2007 se tohoto programu zúčastnilo 21 dobrovolníků. Ke
konci roku dochází 15 z nich aktivně do domova a 8 dobrovolníků se po
absolvování základního výcviku stalo čekateli na vhodného klienta, protože
ne každé dítě je připraveno na individuální kontakt.
V tomto roce poprvé došlo k jednorázové akci, vymyslela ji jedna
dobrovolnice. Spočívala ve vyrábění rámečků na fotky pomocí barev na
sklo, rámeček byl po té přilepen na dřevěnou desku, kam se ještě předtím
nalepila fotka dítěte, které má vlastník rámečku – dítě z dětského domova,
jako kamaráda. Akce se na místě zúčastnilo 8 dobrovolníků a koordinátorka
projektu. Dětí se zúčastnilo 11, z důvodu onemocnění mladších dětí
v zařízení.
Celkově se v roce 2007 uskutečnilo 356 návštěv v časovém rozsahu
650 hodin.
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Tento program funguje za finanční podpory:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Program Oblastní nemocnice Kladno
V roce 2007 v tomto programu pracovalo celkem 29 dobrovolníků,
kteří přichystali pacientům kladenské nemocnice hezké chvíle
prostřednictvím individuálních návštěv nebo zájmových aktivit na
jednotlivých oddělení.
Na dětské oddělení docházeli dobrovolníci hrát si s dětmi, posedět
u postýlek apod.
Na internu a gynekologii přicházel pravidelně dobrovolník na
tradiční tematické „hudební podvečery“ pro pacienty a zároveň se zde
pořádaly tvořivé dílny. V průběhu roku se dobrovolníci předvedli i jako
herci a hudebníci při svých představeních.
DCK neopominulo ani účast na Dni otevřených dveří kladenské
nemocnice, kam si každý návštěvník mohl přijít něco vyrobit do
indiánského teepee.

Naši dobrovolníci nezapomněli ani na slavnostní chvíle v roce jako
jsou například vánoční svátky. Dospělé jsme potěšili adventní tvořivou
dílnou- pletením adventních věnců.
Na děti se přišli, jako už tradičně, podívat Mikuláš, čert a andělé.
Před Vánocemi je kromě Mikulášské nadílky čekalo i milé překvapení
v podobě návštěvy pejska na oddělení- „vánoční canisterapie“.
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Na rok 2008 DCK chystá v rámci tohoto programu pilotní projekt„nemocniční kino“ a také rozšíření působnosti na další oddělení nemocnice
s delším pobytem pacientů.

Tento program funguje za finanční podpory:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Program GaRC (Geriatrické a rehabilitační centrum
Kladno)
Realizace aktivit programu vyplynula ze zmapování zájmu o dobrovolníky
na začátku roku 2005. Z vyhodnocení dotazníků určených klientům
vyplynulo, že pro klienty zařízení GaRC jsou vhodné pravidelné skupinové
aktivity. Dobrovolníci se podílejí především na aktivizaci nemocných.
Cílovou skupinou jsou jednotliví klienti Geriatrického a rehabilitačního
centra Kladno, s. r. o.
Projekt z hlediska klienta spočívá v udržení a rozvoji sociálních kontaktů,
podpoře duševní a emoční pohody, nácviku sebeobsluhy, ale i rehabilitaci
poškozených psychomotorických funkcí nad rámec standardně
poskytovaných služeb zdravotnickým zařízením. Dobrovolnická činnost
však v žádném případě nenahrazuje základní rehabilitaci klienta, ale velmi
vhodně jí doplňuje či rozšiřuje. Naší snahou je zkvalitnění již
poskytovaných služeb.
V Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno, s.r.o. v současné době
probíhají jednak individuální návštěvy dobrovolníků u klientů, dále pak
skupinové aktivity spočívající v určitých hravě-rehabilitačních činnostech,
ale i vlastní tvorba klientů v rámci tvořivých dílniček.
Tato služba je vedením Geriatrického a rehabilitačního centra Kladno, s.r.o.
velice vítána a podporována.
Na skupinové akce („Hrušterý“) docházelo v roce 2007 šest dobrovolníků.
Na individuální docházku docházelo 5 dobrovolníků. Celkem strávili
dobrovolníci v GaRCu cca 228 hodin. Proběhlo 38 skupinových akcí a 63
individuálních návštěv.
Hrušterý
Jedná se o pravidelnou skupinovou akci, kdy se většinou dva dobrovolníci
věnují skupince klientů. Setkání probíhá v ergoterapeutických dílnách
formou různého společného tvoření. Dobrovolníci a klienti spolu vyrábí
drobné předměty ze šamotu, tvoří koláže, obrazy z poskládaného barevného
papíru, zdobení květináčů ubrouskovou technikou, práce na modelu reliéfu
krajiny, výroba papírových květin z ubrousků, tvoření ozdob na Velikonoce,
malování na hedvábí, povídání o bylinkách, ovoci a zelenině na jídelníčku,
krátká vycházka, četba, stolní hry, ruční práce s barevným papírem, výroba
šachových figurek z papíru, výroba plátna na šachy, výroba věnečků a
dekorace z látky, navazování mašliček na šamotové draky, výroba dekorace
z vlny, výroba vánočních přáníček a svícnů z přírodních materiálů. Toto
tvoření je pro klienty zábavným a velice vítaným druhem terapie.
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Hudební odpoledne
Hudební odpoledne pořádá dobrovolník. Během roku 2007 se uskutečnila
tato aktivita 5x po cca 1,5 hod. Proběhla přednáška o hudbě s poslechem
z období Renesance, Baroka a českého Romantismu. O Vánocích si klienti
poslechli koledy, mohli si i zazpívat. Proběhlo i vystoupení ve stepu a hra na
kytaru.
Individuální návštěvy
Individuální návštěvy probíhaly většinou formou návštěvy u lůžka, kdy si
dobrovolník s klientem povídal o všedních věcech. Klienti si většinou sami
určují jejich náplň. Zpravidla se jedná o předčítání, hraní společenských
her, procházky, event. společná návštěva kavárny, cukrárny, kulturních
představení.
Další formou individuálních návštěv je canisterapie (viz program Pes
Kamarád).

Tento program funguje za finanční podpory:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Projekt Senior
V průběhu roku 2007 došlo v programu „Senior“ k mnohým
změnám. Došlo k výměně koordinátorky, výměně vedení Domova pro
Seniory, F. Kloze a na základě toho i k novému postoji k dobrovolnictví
v domově – jeho větší podpoře a poskytnutí nových podnětů.
Změny, které proběhly v tomto zařízení, ovlivnily velice i rozvoj
programu. Za celý tento rok se uskutečnilo 195 návštěv, z toho 171
individuálních, 20 skupinových a 4 jednorázové akce. Přepočítáme-li kolika
klientů se to týkalo dojdeme k číslu 519 (skupinových akcí se v průměru
zúčastnilo 14 klientů a jednorázových akcí v průměru 17 klientů.) Činnost
zajišťovalo po celý rok 15 dobrovolníků. Na konci roku bylo v programu 11
dobrovolníků.
Individuální návštěvy jsou stálým a velice důležitým těžištěm
celého programu. Klientům v zařízení je totiž poskytnuta velice dobrá péče
zdravotní a sociální, ale chybí jim obyčejný lidský vztah, který mohou
kompenzovat dobrovolníci, protože personál se jim z časových důvodů
může věnovat velice dobře jen v profesionálních úkonech a na prosté
povídání nezbývá čas. To zajišťují naši dobrovolníci.
Co se skupinových aktivit týče, v roce 2007 se uskutečňovalo
několik forem. „Úsměvy se Sovákem“ vedla dobrovolnice, knihovnice
v důchodu, která seniorům předčítala a pak vedla diskuzi na vybraná
témata. Další aktivitou, která zde stále probíhá je pravidelné pondělní
„Bingo“, kdy dobrovolnice tahá čísla a senioři hrají o ceny, v podobě
keramických figurek, hrníčků, váziček a podobně. Velice oblíbenou
skupinovou činností je Canisterapie, kdy ke klientům dochází canisterapeut
s pejskem na pokoj. Seniorři mají možnost se s ním pomazlit - je to velice
dobře přijímaná a vítaná činnost a klienti se na ni velice těší - v roce 2007
proběhla čtyřikrát.
Výroba adventních věnců byla jednorázovou akcí, která velice
oslovila obyvatele domova. Dostavilo se na ni 18 seniorů a každý si vyrobil
adventní věnec za asistence mistrové oboru Aranžování z OU Vrapice.
Studentky-dobrovolnice seniorům velice dobře vypomáhaly a každý senior
pak po dobu Vánoc měl provoněný pokoj živým adventním věncem. Dále
proběhly dvě hudební odpoledne, jako jednorázové akce pod vedením
dobrovolníka, který se vášnivě zajímá o klasickou hudbu. Přednášel o
vybraném období hudby a pouštěl ukázky. I tyto akce byly hojně navštíveny.
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Další činností bylo Vánoční barvení skla, které potom sloužilo jako
dekorace pokojů seniorů. Z jednorázových činností tvořivého typu se stala
pravidelná skupinová aktivita na základě zájmu klientů.

Tento program funguje za finanční podpory:
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Projekt Pes kamarád
Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové, rozumové a
pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení
koncentrace. Pes je prostředníkem k uspokojování citové potřeby lidí, touhy
po tělesném kontaktu, obnovování hmatových vjemů, k verbální i
neverbální komunikaci. Kontakt, který nemocný člověk odmítá navázat
s ostatními lidmi se často přes psa snadno naváže. Péče ve zdravotních
zařízeních může být sebelepší, ale vždy tam cítíte smutek a pasivitu. Příchod
psa do těchto zařízení tuto atmosféru změní v radost.
Canisterapie ve speciální škole Korálek:
V této škole jsou žáci se souběžným postižením, s těžkým tělesným
postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, s těžkým
tělesným či hlubokým mentálním postižením, se zrakovým a sluchovým
postižením, žáci s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí,
epileptici, děti po těžkých úrazech.
Canisterapie zde probíhá každý týden. Pes je pro děti motivačním
prvkem k výuce nebo si psa jen hladí, relaxují s ním. Také si procvičují
hrubou a jemnou motoriku – psa hladí, češou, nasazují a sundávají obojky,
sponky, mašle, gumičky. Veškeré pomůcky jsou barevné a tak děti trénují
barvy a počítají. Také rády schovávají pamlsky a pes je následně hledá, tím
trénují pohyb.
Canisterapie v Geriatrickém a rehabilitačním centru:
V tomto zařízení se zotavují pacienti po úrazech a doléčují se zde
senioři po různých zdravotních problémech. Canisterapeut se psem mají
vytipované pacienty, kteří mají zájem o canisterapii od kontaktní osoby
daného zařízení.
Canisterapie v dětském domově:
Pro děti v dětských domovech je pes kamarádem, který je schopen
plnit jejich spontánní potřebu emocionální interakce. Pes chodí na oddělení
menších dětí, které si s ním hrají, češou, ukazují kde má uši, oči, ocásek…
Za odměnu dávají piškot a ukazují, jak pes štěká. Také pes navštěvuje
oddělení postižených dětí, kde tyto děti na psovi relaxují.
Canisterapie v domově seniorů:
Každý klient tohoto zařízení, pokud má zájem, má možnost
návštěvy psa a canisterapeuta. K návštěvě dochází v domově seniorů, což je
pro seniory známé místo, proto nejsou nervózní a návštěva probíhá přímo
na pokoji. Hladí si psa, komunikují s canisterapeutem. Přes psa i ti
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nedůvěřiví klienti ztratí nedůvěru a komunikují. Těší se na další návštěvu
canisterapeuta se psem.
1.6.2007 V rámci dětského dne ve škole Montesorri proběhla
canisterapie u dětí této školy. Děti měly za úkol psy učesat a dát mu sponky
(tím se cvičí zklidnění dětí, jejich pozornost a jemná a hrubá motorika).
Dále se psem běhaly překážkovou dráhu, házely aport, vzájemně si dávaly
na tělo piškoty a pes je hledal (tím se u dětí vytrácí strach ze psa).
20.12.2007 – proběhla canisterapie v nemocnici Kladno na dětském
oddělení. V tomto zařízení to byla jednorázová akce a canisterapii využily 4
ležící děti. V nemocnici se děti se psem hlavně pomazlily, pohladily, dávaly
piškoty a psa česaly.

Tento program funguje za finanční podpory:
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Projekt Pět P
V roce 2007 se začalo intenzivně pracovat na projektu Pět P, který
patří mezi volnočasové, sociálně preventivní programy, jež jsou určené pro
děti od 6 do 15 let, které pochází se socio-ekonomicky, kulturně, jazykově či
jinak znevýhodněného prostředí, jsou ohroženy sociálním vyloučením a
mají tím větší tendenci k sociálně patologickým jevům. Program je
v Dobrovolnickém centru realizován jako sociální služba – druh sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Celý program vychází i v našem pojetí z celosvětového projektu Big brother
a Big sister, který má ve světě již stoletou tradici. V české republice je
program veden pod názvem Pět P, což znamená:
POMOC
PŘÁTELSTVÍ
PÉČE
PODPORA
PREVENCE
Náplní programu je smysluplné a aktivní trávení volného času u
dětí z výše jmenovaných skupin. Projekt je založen na kamarádském vztahu
dítěte a dospělého dobrovolníka, který mu společně s koordinátorem
programu zajišťuje aktivity volného času, věnuje se mu, dítě aktivizuje,
rozvíjí u něho osobnostní potenciál, zlepšuje sociální komunikaci a vztahy
s okolím.
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Křesadlo 2005 – 2006
Dne 15. 2. 2007 pořádalo Dobrovolnické centrum Kladno
akci Křesadlo 2005 - 2006 v restauraci Stodola. Hlavním bodem
v programu bylo ocenění dobrovolníků z kladenského regionu za jejich
činnost, kterou dělají ve svém volném čase pro druhé a to bez nároku na
odměnu. Ceny předávali například primátor města Kladna ing. Dan
Jiránek, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, nebo ředitel
Národního dobrovolnického centra HESTIA PhDr. Jiří Tošner. V průběhu
večera se uskutečnila také aukce fotografií z této činnosti. Své vystoupení
zde předvedla skupina TIDITADE a k zábavě a tanci zahrála skupina All
right band. Moderátory akce byli miss aerobik Jaroslava Dudková a Vlasta
Korec.
Oceněnými dobrovolníky se stali:
Za rok 2005:
Blanka Sýkorová - působí v DC Kladno, o.s. v programu Hrušterý v
Geriatrickém a rehabilitačním centru,
Ludmila Slavíčková - působí ve Farní Charitě Kladno - jednou týdně
navštěvuje rodinu vozíčkářů, kde pomáhá při běžných domácích pracích a
zároveň poskytuje i psychickou pomoc, kdy si s lidmi z rodiny povídá a
pomáhá jim s návštěvou lékaře nebo je vezme na místa, která "jen chtějí
vidět",
Jakub Dudák – z DC Kladno, o.s - působí v Nemocnici Kladno a v
Domově důchodců a pokouší se potěšit "hudebními podvečery" nebo
"divadýlkem",
Ing. Vlastimil Víteček – z DC Kladno, o.s - působil v Domově důchodců
pro individuální kontakt s klientem a nyní dochází do rodiny, kde pomáhá s
manuální prací v domácnosti i na zahradě,
Marie Šindlerová – z DC Kladno, o.s - již dva roky chodí do Dětského
domova v Kladně za dětmi.
Za rok 2006:
Alena Škuthanová – dobrovolnice z organizace Člověk v tísni - doučuje
děti z kladenských ghett Lesík a Masokombinát,
Lenka Balašová – z DC Kladno, o.s - chodí jako canisterapeut do
Dětského domova v Kladně,
Ing. Vladimír Dráb – z Letohrádku Vendula - působí zde jako
dobrovolný manager,
Antonín Provazník – z DC Kladno, o.s - působil v Geriatrickém a
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rehabilitačním centru a nyní dochází do Domu na půli cesty a pomáhá
postiženému mladému muži s jeho začleněním do kolektivu mladých lidí,
Pavlína Bošková - z organizace Člověk v tísni - dochází do sociálně
vyloučené lokality Masokombinát, kde doučuje 7letou holčičku.
Na aukci se dražili fotografie z dobrovolné činnosti DC Kladno, o.s a bylo
tak získáno celkem 57 888Kč, které nadace Divoké husy
zdvojnásobila. Peníze byly použity na nový projekt DC Kladno, o.s - "Pět
P".
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Generální sponzor akce:
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Oslavy dobrovolnictví v Kladně
Mezinárodní den dobrovolníků v Kladně 2007
Středa 5.12.2007 je Mezinárodním dnem dobrovolníků, který byl v
roce 1985 prohlášen Valným shromážděním OSN za světově uznávaný
významný den. Každoročně se k jeho oslavám připojují mezinárodní
dobrovolnické organizace a desetitisíce dobrovolníků na celém světě.
Oslavy dobrovolnictví v Kladně
Dobrovolnické centrum Kladno si připomnělo tento den právě
29.11. 2007. V rámci Oslav dobrovolnictví proběhla výstava fotografií
dobrovolné činnosti neziskových organizací z regionu, které s dobrovolníky
pracují. Tato část oslav byla věnována široké veřejnosti a kladla si za cíl
informovat veřejnost o dobrovolnictví v jejich regionu, místě bydliště apod.
a nabídnout jim také možnosti jejich vlastního uplatnění.
Druhá část oslav byla příležitostí především pro jednotlivé
neziskové organizace v regionu k představení své činnosti a k navázání
nových kontaktů. V rámci výstavy měly jednotlivé NNO příležitost
představit svoji činnost prostřednictvím p-point prezentace nebo jiným
způsobem. Setkání neziskových organizací bylo také příležitostí setkat se
s představiteli města Kladna jako rovnocenným partnerem v jednáních o
otázkách naší komunity.
Cílem oslav bylo propojení dobrovolnictví a ukázka jeho síly a
především jeho vlivu na život v komunitě a na život jednotlivých lidí, jak
dobrovolníků, tak především těch, kterým dobrovolná činnost jiného
člověka pomohla zlepšit jejich životní situaci, navázat nové přátelství nebo
začít nový život.
Výstava byla otevřena po celý den a neziskové organizace měly
zároveň zajímavý program s odbornými lektory.
Na akci přijali pozvání hejtman Středočeského kraje, Ing. Petr
Bendl, primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, vedoucí odboru sociálních
věcí na magistrátu města Kladna Mgr. Marie Vacková a zástupkyně odboru
prevence kriminality MV ČR PhDr. Markéta Doležalová.
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Akci financoval Fond hejtmana Středočeského kraje
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Akce pro dobrovolníky
24. ledna 2007

Přátelské setkání dobrovolníků

Při příležitosti zahájení nového roku se koordinátorky a všichni
zaměstnanci DCK sešli s dobrovolníky k dodání energie a chuti do další
práce. Setkání tak probíhalo v neformálním duchu oproti běžným
supervizím. Dobrovolníci popovídali o svých plánech ve své činnosti a
společně navrhli svého kandidáta na udělení ceny Křesadlo. Posezení
s dobrovolníky se ukázalo jako velice dobrý nástroj k získání zpětné vazby a
bylo navrhnuto další setkání v létě.
20. června 2007

Malé putovní setkání dobrovolníků

Ke konci června se zaměstnanci centra sešli na druhém plánovaném
setkání s dobrovolníky. Proběhlo formou malého putování po lesích
Rozdělova. I díky hojné účasti dětí bylo na putování připraveno několik her
spojených s poznáváním přírody v lese. Putování bylo zakončeno
v Záplavách, kde se u ohně společně opékaly buřty a hrály dětské hry.
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Vize do budoucna
Přestože byl rok 2007 rokem velmi úspěšným a poměrně stabilním,
a to jak finančně i programově, čekají nás v roce 2008 a dalších letech
zřejmě dost podstatné změny v činnosti naší organizace.
Jako nejzávažnější změnu vidíme postupný přechod od organizace
poskytující dobrovolnické služby k organizaci s převážně vzdělávacím a
metodickým charakterem. „Klasické“ dobrovolnické programy („Senior“,
„Dobrovolníci ve zdravotnických zařízeních“) budou zřejmě postupně
přecházet pod jednotlivá zařízení poskytující sociální a sociálně
zdravotnické služby. DCK zůstane role metodického řízení, podpory a
dalšího rozvoje těchto osvědčených programů pro kladenský region. Za
tímto účelem se nyní připravuje tzv. manažerská akreditace naší činnosti.
V roce 2008 a následujících předpokládáme rozvoj nového
programu „5P“ s tím, že postupně bude vytvářena větší databáze vhodných
dobrovolníků pro tento program (rok 2008 bude pro „5P“ rokem pilotním),
dále budou podniknuty potřebné kroky k fungování programu jako řádné
sociální služby (Standardy sociálních služeb).
V roce 2008 bude také ukončen dvouletý projekt „Praxí
k odbornosti“, který byl podpořen z finančních prostředků státního
rozpočtu (MŠMT), EU- ESF. Již nyní se ukazuje velký zájem o jeho
pokračování, uvažujeme i o jeho rozšíření do Plzeňského kraje
(realizátorem by byl náš partner – Dobrovolnické centrum Totem). V rámci
nového projektu připravujeme jeho obohacení o nové aktivity (např.
cyklus výběrových seminářů na kladenském Gymnáziu zaměřených na
výběr svého budoucího povolání) či přizvání dalších škol a organizací
k účasti v něm.
Dalším významným záměrem naší organizace je prosazení
myšlenky zřízení Informačního centra pro mládež (ICM) v Kladně. DCK
připravuje podání tohoto velkého projektu k několika donátorům v roce
2008. ICM vidíme, kromě jiného, jako místo vhodného zúročení naší práce
s mládeží v regionu a také jako zdroj šíření myšlenek dobrovolnictví a
zájmu o odpovědný život ve své komunitě, městě, zemi i ve světě.
PhDr. Renata Luxová
předsedkyně Rady sdružení
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Hospodaření v roce 2007
Zdroj
MŠMT, ESF - Projekt "Praxí k odbornosti"

Částka
1 032 809,03 Kč

Humanitární fond Středočeského kraje
- Odbor zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát města Kladna
Ministerstvo vnitra

300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
191 293,50 Kč

Humanitární fond Středočeského kraje
- Odbor sociální
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce v Kladně
Veselý senior
Fond hejtmana Středočeského kraje
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Nadační fond Divoké Husy
Hestia, o. s.
ZP Metal-Aliance
Nadační fond Geriatrického centra
Ringfoto s.r.o.
Ing.Petr Bendl
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
Lékárna CENTRUM
Karbonia Kladno, a.s.
BERÁNEK, spol. s r.o.
prodej foto, banka, ost. př.
poplatky za základní výcvik a ostatní účasti
Beznoska s.r.o.
p. Cingr
Raškotová Petra
p. Komárek
HVM Plasma s. r. o., ing. Vyskočil
Ing.Vlastimil Víteček
Robert N.

150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
78 442,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
48 600,00 Kč
40 000,00 Kč
24 802,00 Kč
21 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 832,00 Kč
11 800,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 700,00 Kč
6 391,73 Kč
5 700,00 Kč
5 500,00 Kč
5 255,00 Kč
5 020,00 Kč
4 700,00 Kč
3 900,00 Kč
3 100,00 Kč
3 033,00 Kč
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ADLER Czech, s.r.o.
Ing. Dan Jiránek
NBBA, spol. s r.o. Reklama a marketing
Ing. Vladimír Macek
Středočeské vodárny a.s.
pí Dudková
Mgr. Minaříková
Drogerie, papír, tapety
Tesco Stores ČR a.s.
Kalabria s.r.o.
celkem

2 808,00 Kč
2 700,00 Kč
2 500,00 Kč
2 020,00 Kč
2 000,00 Kč
1 700,00 Kč
1 700,00 Kč
963,00 Kč
665,00 Kč
473,00 Kč
2 738 407,26 Kč

Čerpání prostředků
v lastní, ostatní
příjmy
nadační fondy
sponzoři
samospráv a
státní správ a +
prostředky EU
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Název ukazatele

A.

Náklady

I.
II.
III.
IV.
V.

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
VI. a opravných položek celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
B.

Celkem

414 554,80
731 824,60
1 443 468,00
0,00
55 013,34
0,00
0,00
0,00
2 644 860,74

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob
II. celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
V. a opravných položek celkem
VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

115 402,00
0,00
0,00
79 533,73
0,00
969 369,00
1 574 102,53
2 738 407,26

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

93 546,52

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

93 546,52
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Hospodářský výsledek
Rozvaha

AKTIVA
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.

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

Stav k
prvnímu
dni
účetního
období

Stav k
poslednímu
dni
účetního
období

499971,88

461416,87

82054,00
406146,68
11771,20
499971,88

47372,00
400383,27
13661,60
461416,87

197636,40

291182,92

197636,40
302335,48

291182,92
170233,95

299903,48
2432,00
499971,88

168233,95
2000,00
461416,87

PASIVA
A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

LKJ

32

Skladba a počty dobrovolníků za r. 2007
Počet dobrovolníků
Výcvik
1
2
3
4
Celkem

vyškolených

umístěných

11
6
16
12
45

3
3
16
12
34

Skladba dobrov olníků (poh lav í)
4

muži
ženy

41

Skladba dobrovolníků (věk)

od 15 do 25 let
2

od 26 do 60 let

11

od 60 let

32
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Kontakty
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KLADNO, o. s.
Registrace:
VS/1-1/50839-02R ze dne 23.7.2002
Působnost:
region Kladno, Středočeský kraj
Sídlo a adresa:
ul. 5. května 1870
272 09 KLADNO 9
Telefon:
) 312 660 139
E-mail:
dckladno@seznam.cz
Webové stránky:
www.dckladno.estranky.cz
IČ:
26599481
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, pobočka Kladno
Číslo účtu:
0390627369/0800

Ředitelka:
PhDr. Renata Luxová tel.: 777 132 448, * rluxova.dck@seznam.cz
Ekonom:
Ing. Lenka Teryngerová tel.: 774 333 208, * lteryngerova.dck@seznam.cz
Drahomíra Vitnerová, * dvitnerova.dck@seznam.cz
Koordinace:
Kateřina Kudějová tel.: 774 333 206, * kkudejova.dck@seznam.cz
Bc. Marek Šmejkal tel.: 732 376 051, * msmejkal.dck@seznam.cz
Tereza Libecajtová tel.: 775 287 546, * tlibecajtova.dck@seznam.cz
Erika Zetová tel.: 774 333 205, * ezetova.dck@seznam.cz
Adéla Knížetová tel.: 777 874 144, * aknizetova.dck@seznam.cz
Barbora Barešová, Dis., tel.: 776 423 357, * bbaresova.dck@seznam.cz
Fundraising:
Barbora Barešová, DiS., tel.: 776 423 357, * bbaresova.dck@seznam.cz
Tomáš Rulík, tel.: 732 303 484, * trulik.dck@seznam.cz
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Poděkování

8 Vypracovala: Tereza Libecajtová
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