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AMBRELA

OblastnícharitaŠluknov

ÚVOD
Milí přátelé a podporovatelé Oblastní charity Šluknov.
Touto výroční zprávou Vám chceme poděkovat za Vaši podporu
a alespoň v krátkosti Vás informovat o tom, jak se vyvíjí naše práce
a co je nového.
V lednu 2017 jsme rozdělili naše zařízení pro děti a mládež na dva
kluby, dětský klub je nyní pro děti do 12 let a klub pro mladé
je od 11 let. Že toto rozhodnutí bylo správné, ukazují vysoká čísla
návštěvnosti v obou klubech. Naše předškolní vzdělávání jsme v roce
2017 rozšířili o terénní formu, se kterou pokračujeme i v roce 2018.
Sociální služba pro rodiny pracuje v téměř celém západním výběžku.
Asi nejkomplikovanější součástí našich činností je komunitní práce,
protože má velmi různorodou náplň – od pomoci při hledání práce
až po Romský ples.
Největší novinkou však je, že se nám v prosinci 2017 konečně
podařilo koupit od Ústeckého kraje budovu bývalého internátu
šluknovské Lesnické školy. Všem, kteří nám v této náročné záležitosti
pomáhali, chci poděkovat i na tomto místě. Nyní jsme už začali
s nejnutnější rekonstrukcí – velké toalety v přízemí, které byly
nevyhovující a výměna alespoň části vytápění.
GDPR vzdali obvyklého seznamu privátních dárců a podporovatelů.
Prosíme o Vaše pochopení a děkujeme srdečně za Vaši pomoc.

Trvalým problémem, se kterým bojujeme, je nedostatek sociálních
pracovníků. Nyní ale již tři spolupracovnice studují sociální práci,
tedy od roku 2019 budeme mít vyřešený i tento problém.

Také chci děkovat i všem spolupracovníkům a dobrovolníkům,
kteří se mimořádnou oddaností věnují svým úkolům. Teprve oni činí
z Charity to, co má být: dílo lásky. Děkuji.

Kvůli nové legislativě o ochraně dat jsme omezili výběr fotograﬁí
do této výroční zprávy, pokud jsou na nich lidé k poznání, jedná
se o fotograﬁe z veřejných aktivit komunitní práce. Také jsme se kvůli
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A nyní Vám přeji mnoho radosti ze čtení!
Dr. Eva Habel, ředitelka

POSLÁNÍ
Posláním Charity je z lásky a s láskou pomáhat bližním. Jsme tu pro
všechny, kteří hledají podporu nebo pomoc v nelehké životní situaci.
Vycházíme z křesťanských hodnot, z přesvědčení, že každý člověk
má svou důstojnost.
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NÁŠ ZÁKLAD
Základem práce Charity je snaha o uskutečňování poselství
evangelia: „Co jste udělali nejmenšímu z mých bratří, mně jste
udělali.“ (Mt 25,40). Abychom se posílili a formovali v této službě
lásky, scházíme se často v pátek ráno na malou pobožnost. Tento
společný duchovní čas nám pomáhá také v růstu v pospolitosti.
Děti, mládež a dospělí se u nás mohou seznámit s křesťanskými
základy naší práce. Společně slavíme křesťanské svátky
a zprostředkováváme tak mimo znalostí o vlastním původu těchto
svátků i živou víru. Tradičně slavíme sv. Martina, advent, Mikuláše,
Vánoce, Velikonoce a dětskou bohoslužbu na začátku a na konci
školního roku.
Je pro nás důležité provést naše návštěvníky a uživatele obtížnými
situacemi s křesťanskou láskou a tak jim přiblížit živé křesťanské
poselství.
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PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Od května 2012
Již šestým rokem se věnujeme úspěšně malým dětem,
které z nejrůznějších důvodů nenavštěvují státní mateřskou školu,
abychom jim umožnili získat nezbytné dovednosti a schopnosti pro
nástup do školy resp. do předškolní třídy.
V roce 2017 jsme nabídku rozšířili o další důležitou náplň a vedle
ambulantní formy jsme se intenzivně věnovali terénní práci s dětmi
a jejich rodiči. Naše nabídka předškolního vzdělávání byla doplňkem
naší sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a s touto službou
pracovníci úzce spolupracovali.
Projekt byl velmi úspěšný: ambulantní formu, tedy naši malou školku,
navštěvovalo celkem 37 dětí, většinou žijících ve vyloučených
lokalitách a spolupracovali jsme i s jejich rodiči (28 rodičů).

V terénu jsme pracovali s velkou částí těchto dětí a ještě s dalšími
55 dětmi a dalšími 28 rodiči. Část této práce byly akce jako
prázdninový program se soutěžemi a mnohými kreativními
činnostmi nebo svatomartinský průvod a slavnost, letos poprvé se
skutečným koněm. Další možností byla účast na akcích našich dalších
služeb, jako Pecfest nebo nabídka aktivit pro ženy, v rámci něhož
jsme program pro malé děti.

Pedagogická práce v naší školce je inspirována montessori
pedagogikou, se kterou z minulých let velmi dobré zkušenosti – děti
pracují samostatně s pomůckami, které je zajímají a které odpovídají
aktuální fázi jejich vývoje, při chůzi na elipse cvičí ticho a soustředění.
Čtení, zpěv, cvičení patří k programu stejně jako cvičení logopedická
a také cvičení v rámci „Original play“, která prováděl hudební
terapeut. Spolupráce s rodiči se dařila, zajímali se o aktivity a vývoj
svých dětí a rádi se účastnili společných akcí. Děti, které nastupovaly
do MŠ nebo školy, byly dobře připravené a zvládli přestup
bez problémů.

Ne všechny nápady se nepodařilo realizovat, ale převážná většina se
podařila a pokračujeme i v roce 2018 s touto rozšířenou nabídkou
Projekt ﬁnancován: Lesy České republiky s.p.
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KLUB AMBRELA – NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET
Od ledna 2013; registrační číslo: 816 84 10
V Klubu Ambrela nabízíme dětem ve věku 6-12let bezpečný prostor
pro trávení volného času a podporu v období dětství a dospívání.
Skrze sociální službu nabízíme podporu a pomoc v obtížných
životních situacích.
V roce 2017 naše nabídky využilo 165 dětí, což je o 26 více než
v předchozím roce. Měli jsme tak možnost vyslechnout si více
dětských příběhů a pomoci ve chvílích, kdy to děti potřebovaly.
S dětmi jsme pracovali především na zlepšování vrstevnických
vztahů či školního prospěchu.

Velmi úspěšnou akcí bylo Léto plné aktivit, kde jsme na přání města
Šluknov a Ústeckého kraje nabídli celkem čtyři týdenní programy
na sídlišti, v lokalitě, která je považována za problematickou. Ve dvou
14 denních turnusech jsme pracovali se skupinou cca 50 dětí
a mladých. Nabídli jsme jim možnost poznat jak smysluplně trávit
volný čas, navázat nová přátelství, získat nové informace
a dovednosti a odreagovat se od nároku školního roku.

Vedle projektu „S Ambrelou ke školnímu úspěchu“ (více v této
kapitole) jsme i v klubu Ambrela pracovali s dětmi na vylepšení jejich
školních výkonů a to často formou her, což mělo velmi pozitivní vliv
na prospěch.

V průběhu roku jsme se účastnili tří kurzů zaměřených na efektivní
plánování a spolupráci při naplňovaní osobních cílů našich klientů,
díky tomu se nám podařilo zjednodušit a zefektivnit naší práci. Náš
tým byl posílen o tři nové pracovníky, kteří se velmi dobře zapojili.

V průběhu celého roku jsme dětem nabízeli pestrý program se
spoustou zajímavých činností. Uspořádali jsme tři preventivní
programy (přednáška od MP Šluknov, od člena hasičského sboru
z Dolní Poustevny, od specialisty v oblasti výživy), třináct akcí
(Tříkrálová sbírka, masopust, velikonoční oslava, zahájení školního
roku, ukončení školního roku, oslava sv. Martina, vystoupení pro
seniory, výlet na Ledopády, výlety po křížových cestách v okolí,
mikulášská, vánoční besídka, dvě přespávandy,) a sedmi akcí se
zúčastnili (Léto plné aktivit, Ukliďme Česko, Romský den, Romský
ples, Pecfest, Noc kostelů, výroba vánočních věnců).

Naší organizaci navštívili stážisti z Ostravy a Trmic, s kterými jsme
si navzájem posdíleli zkušenosti a nové nápady. I v tomto roce u nás
vykonávali praxi studenti Střední lesnické a sociální školy Šluknov.
Projekt byl ﬁnancován Ústeckým krajem, podpořen Úřadem práce
a privátními dárci.
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S AMBRELOU
KE ŠKOLNÍMU ÚSPĚCHU
Od ledna do prosince 2017
Cílem projektu bylo, prostřednictvím podpory při domácích úkolech,
doučování a spolupráce se školou a rodiči pomoci dětem ze sociálně
znevýhodněných poměrů, být ve škole úspěšnější, rozvíjet motivace
k učení a takto založit stabilní základ pro budoucí život.

BISTUM EICHSTÄTT

Na začátku roku a nového školního roku mohli rodiče své děti zapsat
do projektu, v němž jsme nabízeli podporu při domácích úkolech
a doučování a většinou se tyto termíny podařilo dodržet.

Celkově se do tohoto projektu zapojilo 64 dětí a mladých. Někteří
krátce, většina však pravidelně. Z toho se 17 dětí v průběhu roku
odstěhovalo ze Šluknova. Pouze 2 děti musely opakovat školní třídu,
z toho jedno dítě k nám rodiče poslaly, když už bylo pozdě a nedalo
se příliš napravit. Na přelomu školního roku 2017/18,
ale už žádnému dítěti, které docházelo pravidelně, nehrozilo
opakování třídy.

Prvňáčky a druháčky jsme doprovázeli ze školy do centra, kde pro ně
bylo připraveno malé jídlo. Potom postupně vypracovávali domácí
úkoly individuálně nebo v malých skupinkách a před úkoly nebo po
nich mohli využívat nabídky v NZDM Ambrela.
Po úkolech začal čas doučování. Doučování se účastnilo jen málo
dětí, jejichž rodiče o doučování požádali, ale protože spolupracovnice děti velmi brzo dobře poznala, mohla jim sestavit
individuální plány a tedy dětem nabídnout, co nejvíce potřebovali,
především v češtině a matematice. Část projektu byla také formou
hry, např. při aktivitách venku, při nichž se muselo počítat, číst,
či hláskovat.

Kvůli ﬁnančním možnostem projektu (více viz dole) jsme museli
spolupráci se školou a rodiči omezit pouze na ty děti, které měly ve
škole největší problémy, to však dopadlo velmi dobře. Radostí nám
také je, že rodiče mají – ve srovnání se situací před několika lety –
větší zájem o školní úspěch svých dětí.
Bohužel jsme pro rok 2017 nezískali podporu MŠMT. Projekt jsme
však mohli realizovat, ačkoliv ne v plném rozsahu, díky velkorysé
podpoře diecéze Eichstätt, sbírce evangelické farnosti v Sohlandu/
Spree a Wehrsdorfu, sbírce při ekumenické bohoslužbě Evangelické
aliance a Hedwigsfóru ve Frankfurtu am Main a sbírce Rolfa
Laumanna. Srdečně za vše děkujeme!

Vrchol pro děti, které se projektu účastnily, přišel o prázdninách.
Navštívily křížové cesty po celém šluknovském výběžku, které jsou
mimořádné, poznávaly jejich historii a smysl a účastnily se kvízů.
Tak mohly děti i jejich rodiče, které většinou žádné výlety
nepodnikají, zažít vlastivědu prakticky.
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BARY AMBRELA – NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO MLÁDEŽ OD 12 DO 26 LET
Od ledna 2017, registrační číslo: 666 19 39
V klubu Bary Ambrela nabízíme mládeži a mladým lidem ve věku
od 12 do 26 let bezpečný prostor pro trávení volného času a podporu
v období dospívání. Prostřednictvím sociální služby jim v obtížných
životních situacích pomáháme a podporujeme je.
Rok 2017 byl pro nás rokem velkých změn, v pronajatých prostorách
v budově bývalého internátu Lesnické školy a zde jsme v lednu mohli
otevřít nový nízkoprahový klub pro věkovou kategorii 12 až 26 let.
Od začátku klub doprovází velký zájem mladých. Vloni jej navštívilo
122 mladých lidí. Větší prostory, fotbálek, pingpongový stůl, počítač,
relaxační koutek nebo tančírna jsou zde pro potřeby starších dětí
a mládeže.
Během roku jsme zrealizovali velké množství volnočasových akcí:
např. vyrábění pro různé příležitosti jako karneval s výrobou masek,
Velikonoce, výtvarné dílny, sportovní akce v klubu i v terénu, turnaje
ve fotbálku, aranžování květin, výroba věšáku, šicí dílna, týmové hry
(např. Pevnost Boyard), divadelní představení o sv. Martinu, vánoční
besídka a samozřejmě oblíbené přespávandy v klubu. Ve spolupráci s
Teen Challenge jsme pořádali preventivní akci „Nedej drogám šanci“.
Během roku se také uskutečnily další preventivní akce –
o energetických nápojích, tetování, sexuální výchova, nebezpečí
na internetu, šikaně a syndromu CAN. Především v preventivních
akcích o tématech, která naši mládež nejvíce zajímají, se budeme
intenzivně věnovat i v roce 2018.

Klub na mnoha akcích v ČR i v zahraničí reprezentovala taneční
skupina Loli Ruža.
V průběhu roku jsme nejčastěji s mládeží řešili vztahovou
problematiku s rodinou, kamarády, spolužáky, první lásky, otázky
v oblasti sebepoznávání, plány do budoucna, brigády a práci.
Začátkem roku jsme zprovoznily facebookový proﬁl NZDM Bary
Ambrela, kde informujeme o akcích a novinkách v klubu.
Projekt byl ﬁnancován Ústeckým krajem, podpořen Úřadem práce
a privátními dárci.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Od září 2013; registrační číslo: 3112502
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) je určena rodinám,
které se ocitly v těžké životní situaci a nejsou schopni ji vlastními silami
vyřešit a překonat.

Často řešíme i zdravotní problémy ať už rodičů nebo i dětí.
Vyhledáváme obvodní lékaře i dětské lékaře, specialisty, a pokud se
jedná o lékařskou péči ve větším městě, kde mají klienti problém
se zorientovat, provádíme doprovody. Doprovody jsou často potřeba
i na úřady, OSPOD, k soudu apod. Občas se totiž setkáváme
s negativním přístupem úředníků vůči sociálně slabším osobám
a v případě, že jsou v doprovodu některého z našich pracovníků,
je možné v takovém případě zasáhnout a klienta podpořit.

Sociální pracovnice a tři terénní pracovnice se věnují rodinám a pracují
terénní i ambulantní formou. V roce 2017 jsme pracovali celkem
se 102 rodinami.
Poskytujeme individuální podporu a pomáháme s nejrůznějšími
problémy. Nejčastěji se setkáváme s potížemi s bydlením, pronajímateli,
nájmy. Dalšími opakovaně se vyskytujícím se problémem jsou dluhy,
chybějící či nedostatečná lékařská péče, nezaměstnanost, která
způsobuje špatnou ekonomickou situaci rodin.

Řešili jsme také různé formy domácího násilí, kdy klientky zůstávají bez
ﬁnančních prostředků i na jídlo, protože jejich partneři použijí ﬁnance
k nákupu alkoholu, drog nebo je prohrají v hracích automatech.
V těchto případech pak většinou hrozí odejmutí dětí. Snažíme se
klientky podpořit v jejich nesmírně těžkém rozhodnutí opustit toto
nevyhovující a stresující prostředí a změnit tím svůj život k lepšímu.
V minulém roce se tak podařilo dvakrát a to za pomoci následné péče
v bydlení se sociální službou, kde jim společně s námi pomohli
vypořádat se s psychickými následky po předchozím vztahu a kde
se s naší podporou vrátily zpět do normálního života.

Bydlení je problémem již několik let. V tomto kraji chybí sociální bydlení.
Nabízejí se zde pouze předražené byty, které výší nájemného a služeb
absolutně neodpovídají stavu bytu a často zde dochází k tzv. obchodu
s chudobou. Tím se nájemci často dostávají do dluhové pasti, neboť jim
po zaplacení nájemného a služeb nezbývá dostatek ﬁnančních
prostředků na základní potřeby rodiny. Často se pak obracejí
na pochybné úvěrové společnosti a tím se rozjíždí kolotoč zadluženosti.
Nebo nájem neuhradí v plné výši nebo vůbec a tím dojde ke ztrátě
bydlení.

SAS oblastní charity Šluknov se v roce 2017 podařilo rozšířit působnost
do obcí Velký Šenov, Lipová a Mikulášovice. V těchto obcích máme
několik rodin, se kterými aktivně spolupracujeme. Proběhlo také již
několik schůzek se zástupci těchto obcí, kde byli o naší působnosti
informováni a v případě potřeby se na nás obrátili. Také se zlepšila
spolupráce se sociálním odborem města Šluknov.

V souvislosti s tím se nám podařilo v roce 2017 vytrhnout velmi
početnou rodinu z nevhodného bydlení, kde docházelo k výše
zmíněnému. Stav domu, ve kterém klientka s dětmi bydlela,
byl v katastrofálním stavu a majitel domu si účtoval nehoráznou sumu
za nájemné a služby. Rodina se přestěhovala díky naší pomoci
do nového bytu, kde je velmi spokojená. Tím se vyřešil největší problém
a rodina je již natolik soběstačná, že naší službu dále nepotřebuje.

Projekt byl ﬁnancován Ústeckým krajem, podpořen Úřadem práce
a privátními dárci.
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KOMUNITNÍ PRÁCE
Od roku 2015
Cílem komunitní práce je podporovat účastníky, vnímat a rozvíjet jejich
vlastní potenciál a zdroje, i když z minulosti mají často zkušenosti
s vlastní bezmocností. Jedná se o tzv. empowerment, zmocňování,
o demokratický proces. Je to proces zdlouhavý a složený z mnoha
malých kroků.

organizovat Pohádková odpoledne pro děti (více „Léto na sídlišti“).
Více než 50 hudebníků využívalo naši hudebnu ke zkouškám. Vzhledem
k námi nezaviněnému zpoždění koupě objektu Tyršova 720, jsme
investice do hudebny mohli uskutečnit až v prosinci 2017. Navzdory
omezeným možnostem se mohli „naši“ hudebníci prezentovat
na 16 vystoupeních na festivalech a dalších podnicích.

Radujeme se, že se nám v roce 2017 vydařily s velkým úspěchem některé
aktivity a že se také podařilo získat pro pomoc a spolupráci více členů
komunity. Zároveň jsme se také naučili, že je nezbytná odvaha zrušit
akci, či aktivitu, pokud se najde jen nedostatečné množství pomocníků.
Mezinárodní den Romů, který jsme pořádali podruhé ve Šluknově,
přitáhl více než 270 návštěvníků. Romský ples, speciální přání komunity,
našel více než 120 zájemců. Na přípravě a realizaci obou akcí se podílelo
mnoho pomocníků.

Velký zájem vzbudily i sportovní aktivity fotbal a nohejbal. Mimo
pravidelných tréninků, které v zimě probíhaly v tělocvičně, jsme také
pořádali dva turnaje.

Naše hliněná pec naplnila i v druhém roce své existence naše očekávání.
Pořádali jsme u ní 13 akcí, mezi nimi Pecfest, který byl zároveň i Dnem
otevřených dveří, kde i mnoho lidí mimo romskou komunitu navštívilo
charitní dům. Manželé Figahsovi z Postdamu, zkušení pekaři, u nás
strávili několik dnů a naučili nás pec správně obsluhovat a péct skvělý
chléb. Žáci oboru pekař a sociálního oboru šluknovské střední školy
s námi rovněž několikrát pekli. Dojemná byla setkání u pece s lidmi
z Domova bez hranic, další minoritou v našem městě.
Ženy z komunity začaly uskutečňovat svůj nápad s Odpolednem pro
ženy. Od ledna se scházely pravidelně, částečně s dětmi, pro které byly
připraveny různé aktivity a hračky (více než 50 účastníků). Již na prvním
setkání jsme plánovaly a zrodilo se mnoho nápadů, co by ženy chtěly
ve svém odpoledni podniknout. Začaly výrobou svíček a pokračovaly
mnoha originálními nápady. Na těchto setkáních se také zrodil nápad

Zcela odlišné téma je práce a vzdělávání. Nabízíme podporu při hledání
práce v Čechách i Německu (hledání nabídek zaměstnání, psaní
životopisů, kontakt s budoucím zaměstnavatelem, doprovod na
pohovor) a pomáháme i s následným vyplňováním formulářů a další
administrativou, které se zaměstnáváním souvisejí. V roce 2017 jsme
podpořili více než 100 osob, z toho 70% mělo zájem o práci v Německu.
Z nich čtvrtina získala práci, jednalo se především o manuální práci.
Zaměstnání je zpravidla spojeno s významným dojížděním, přesto
většina pracovníků se snaží si práci udržet.
Dále jsme nabízeli jazykové kurzy němčiny, které jsou nastavené dle
potřeb a úrovně zájemců. Kurzy jsou více navštěvované než
v předchozím roce, ale problémem letošní organizace kurzů je práce
na směny účastníků kurzů.
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Program Úřadu vlády na komunitní práci nabídl v roce 2017 možnost
zaměstnat mladé lidi bez zkušeností na zkrácený pracovní úvazek.
Na začátku jsme byli nadšeni, že můžeme mladým lidem bez vzdělání
pomoci najít si cestu ke svému povolání, ale brzo jsme poznali překážky,
které se nám nepodařilo překonat. Část příjmu, který praktikanti získali,
se odečetla od státní podpory a pomoci, kterou získávala rodina,
což mělo špatný vliv na motivaci jak mladých, tak jejich rodin. Přesto
jsme zaměstnali čtyři mladé lidi a jednomu z nich jsme zprostředkovali.
Od července se změnila pravidla pro práci osob v evidenci Úřadu práce
a další zájemci nebyli. Jeden z těchto praktikantů u nás pracoval
od listopadu na delší úvazek, a protože prokázal svou šikovnost při práci
s dětmi, je nyní naším zaměstnancem v Klubu Ambrela.
Velké pokroky jsme učinili v kontaktech s dalšími organizacemi
a institucemi. Velmi důležité byly stáže (např. u Vzájemné soužití
Ostrava) a jiných organizací u nás. Těší nás, že i nadregionální Policie má
opakovaný zájem o naše zkušenosti a posouzení různých situací.
Účastnili jsme se také setkání organizované Rady pro romskou menšinu
Úřadu vlády v Praze, kde jsme navázali mnoho kontaktů.
Už dlouho je naším velikým přáním pomáhat lidem ve zlepšení
bytových podmínek. Bohužel v této oblasti jsme neučinili žádné
pokroky. Dokud neexistuje sociální bydlení nebo alespoň jiná forma
cenově dostupného bydlení s ochranou nájemníků, nemá přirozeně
nikdo z poškozovaných, odvahu řešit své problémy s majiteli
a prosazovat svá práva.
V roce 2016 velmi dobře fungovala práce s tzv. jádrovou skupinou, která
plánuje celkové aktivity, jsme v roce 2017 v této práci prožili krizi. Témat
a plánů pro rok 2017 bylo mnoho a tak se ke každé aktivitě vytvářela
vlastní projektová skupina, což se dobře osvědčilo.
Financování: Úřad vlády ČR, Renovabis, soukromí dárci
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FEAD II – MATERIÁLNÍ POMOC
Česká republika patří mezi šest zemí EU, které v období 2014 – 2020
obdrží pomoc z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám pro
nejvíce znevýhodněné osoby (FEAD – Fund for European Aid to the
Most Deprived) a to prostřednictvím Operačního programu
Ministerstva práce a socialních věcí. V roce 2017 začala druhá fáze
projektu.
Charita Česká republika byla v roce 2015 pověřena Ministerstvem
práce a sociálních věcí rozdělováním pomoci. Oblastní charita
Šluknov převzala distribuci pro velkou část Šluknovského výběžku.
Projekt nenabízí přímo pomoc ﬁnanční, ale podporu formou
potravin, drogerie, hygienických potřeb a od roku 2017 i potřeb pro
domácnost a ošacení (především spodní prádlo). Materiální pomoc
je doprovázena opatřeními pro sociální začleňování, jako je
poradenství, případně jiná podpora. Cílem projektu je pomoci lidem
překonat chudobu a sociální vyloučení.

Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci

V únoru a březnu jsme ještě obdrželi dvě dodávky pomoci z první
etapy programu. Tato pomoc byla ještě balena do krabic buď pro
rodiny, nebo jednotlivce. Od června do prosince jsme pětkrát
obdrželi materiální pomoc z projektu FEAD II. Pomoc již chodí zvlášť,
některé zboží je na paletách, některé v originálním balení a balí se až
u nás s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin. S tím se
významně zvýšily náklady realizace (od června 2018 podporuje
MPSV i pracovníky pro tuto práci, tedy je realizace opět o něco
snazší).

a hracích automatech. Jeho žena se rozhodla po delší době,
že jej s dětmi opustí. Kvůli zdravotním problémům, které jsou
následkem předchozího stresujícího života, žena musela skončit
v zaměstnání. Všechny ﬁnanční prostředky použila na náklady
spojené s novým bydlením a vzhledem k tomu, že na dávky SSP a HN
nedosáhla, protože se tři měsíce zpětně započítával příjem jejího
muže, zůstala žena po nějakou dobu bez ﬁnančních prostředků.
Po tuto dobu jí byla poskytnuta materiální pomoc z projektu FEAD
v podobě potravinových a hygienických balíčků a žena díky tomu
tuto těžkou životní situaci zvládla a mohla začít nový život.

V průměru jsme mohli v roce 2017 pomáhat 241 osobám měsíčně
(rodiny s dětmi, lidem bez domova, nemocným, dalším potřebným).
Jeden příklad: Rodina s více dětmi. Muž je závislý na alkoholu
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SOCIÁLNÍ BAZAR A ŠATNÍK
Od roku 2010
Náš sociální bazar je po přestěhování do nových prostor lépe zařízen.
V provozu kromě zaměstnanců pomáhali i dobrovolníci. Bazar byl
otevřen vždy v úterý a čtvrtek od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod. Věci
je zde možné zakoupit za symbolickou cenu.
Nabízíme oblečení a obuv pro děti, mládež i dospělé. V nabídce
máme také ložní prádlo, ručníky, utěrky, záclony, někdy i peřiny
a polštáře, nádobí, hračky, podle toho, co dostaneme od dárců
z Německa a Česka. Jim patří náš veliký dík.
Šatník provozujeme nadále pro nouzové akutní případy a tato
nabídka je samozřejmě zadarmo. Příjmy z bazaru využíváme
na úhradu nákladů spojených s provozem nebo také pro podporu
v krizových situacích.
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MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od roku 2012
Stalo se již krásnou tradicí, že se naše Charita účastní celorepublikové
Tříkrálové sbírky.
Před sbírkou samotnou hodně nasněžilo a bylo mrazivé počasí,
přesto se zúčastnilo celkově 32 dětí a 10 dospělých. Zúčastnily se
děti, které navštěvují Klub Ambrela ve Šluknově, žáci z Mikulášovic
a děti, které se ve Velkém Šenově účastní výuky náboženství. Chodili
jsme v těchto obcích a také v Lipové. Králové, přinášející radostnou
zvěst, byli většinou mile a velkoryse přijímání. Někteří starší lidé měli
slzy v očích při vzpomínkách na své dětství. V několika domech
mohly děti obdivovat domácí betlémy. Většinou nedostaly jen
příspěvek do kasičky, ale i něco sladkého na cestu.
Celkově nám bylo darováno 27.152 Kč a z toho jsme téměř 19.000 Kč
obdrželi zpět. Z těchto peněz jsme uhradili vybavení pro Klub
Ambrela (Šluknov), školní potřeby (Šluknov, Mikulášovice)
a příspěvek na volnočasové aktivity Schrödingerova institut pro děti
z chudých rodin (Velký Šenov)
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LÉTO NA SÍDLIŠTI
Prázdninová akce „Léto na sídlišti“ vznikla v důsledku obavy,
že by v letních měsících mohlo dojít na sídlišti, tzv. vyloučené lokalitě,
k nějakým problémům. Proto jsme byli požádáni Ústeckým krajem
a městem Šluknov o spolupráci při organizaci prázdninové akce.
Převzali jsme celé čtyři týdny, v nichž se naše různé služby staraly
o pestrý a zajímavý program pro děti, mládež a dospělé, přímo
na sídlišti. Z Charity se podílely Klub Ambrela, Bary Ambrela,
předškolní zařízení Ambrelka a Komunitní práce. Program měl veliký
úspěch a téměř není nutné dodávat, že k žádným problémům
nedošlo.

Komunitní práce pořádala v rámci akce „Léto na sídlišti“ tři velké
akce: turnaj v nohejbale a dvě pohádková odpoledne.

S přípravou programu jsme začali na počátku měsíce května. Na
pravidelných setkáních ve spolupráci s městem Šluknov a jeho
zástupci prevence kriminality, školních asistentek ze ZŠ
J. Vohradského a organizace Teen Challenge jsme společně vybrali
a upravili návrhy aktivit.

Jako u každé akce bylo nutné, bohužel i před turnajem, uklidit
důkladně hřiště. Do toho se pustili samotní hráči, kteří se také
zúčastnili přípravy turnaje. Sportovní odpoledne bylo také hojně
navštíveno. Pro děti byl připraven program zvlášť – malování
a soutěže.

Klub Ambrela a Bary Ambrela si vybrali jako hlavní téma „Naše
Země“. Pestrý program byl zaměřen nejen na volnočasové aktivity
jako sportovní hry a výtvarné tvoření, ale i na komunikaci, spolupráci
či empatii v dětském kolektivu. Snažili jsme se děti zaujmout a naučit
novým věcem pomocí metody zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zábavných aktivit jsme děti seznámili s přírodou kolem nás,
pomocí kvízů a pracovních listů si ověřily svoje znalosti, zažily
spoustu legrace a dobrodružství při hře Já malý Robinson a výtvarné
aktivity byly zaměřeny mimo jiné i na využití a recyklaci odpadu
s důrazem na nutnost jeho třídění. Naše setkání jsme pravidelně
zahajovali a ukončili komunitním kruhem, kde děti projevily své
názory, pocity i zážitky a přání dalšího programu. Každodenní vysoká
účast dětí na programu byla odměnou za vynaložené úsilí.

Od žen vzešel nápad pořádat Pohádkový les nebo odpoledne.
Matky, otcové a jiní zájemci se účastnili dlouhé přípravy např.
při vymýšlení pohádkových postav, zhotovování kostýmů, úkolů
na jednotlivých stanovištích a při přípravě občerstvení. Děti měli
k dispozici mapu s vymalovanými osmi postavičkami a plánem trasy,
která probíhala na sídlišti. U každé z postav bylo nutno splnit úkol.
I když počasí nebylo příliš vstřícné, byli všichni tak nadšení, že
se rozhodli, akci ještě jednou zopakovat. Při druhém Odpoledni již
svítilo slunce a všude byly pohádkové postavy, děti, mládež
a pomáhající nebo zvědaví dospělí.
S úspěšnými prázdninovými akcemi budeme v roce 2018
pokračovat.
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ADVENTNÍ VĚNCE
Již tradičně ve čtvrtek před první adventní nedělí nabízíme možnost,
aby si rodiče s dětmi a mladí sami mohli vyrobit svůj adventní věnec.
Nejprve se ovazují zelené větvičky kolo korpusu, který se pak
následně zdobí nejrůznějšími způsoby. Fantazii se meze nekladou.
Tento rok bylo vyrobeno více jak 90 věnců, což je nový rekord.
Celá akce byla doprovázena ochutnávkou dobrot z naší pece,
vynikajícího chleba a vánočky.
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BALÍKY A ANDĚLÉ
Již po sedmé připravili členové farnosti Schirgiswalde a k ní patřících
farností vánoční balíky pro potřebné rodiny ve Šluknově a okolí.
Celkově se sešlo 113 balíků a k tomu ﬁnanční dary od lidí, kteří balík
nemohli již připravit. Díky těmto darům a také ﬁnančním darům
katolické farnosti Torgau, která nás již několik let před Vánoci vždy
obdaruje, jsme mohli připravit další balíky pro rodiny s dětmi a pro
potřebné osamělé lidi.
Akce měla opět veliký úspěch. Kolem 80 rodin přišlo do charitního
domu, aby ve vánoční atmosféře opět vyráběli malé andílky
pro dárce a také aby mohli přijmout jejich dar. Dalších 30 balíků jsme
darovali rodinám v Mikulášovicích, Lipové a v dalších obcích v okolí.
Některé balíky se dostali i do Varnsdorfu. 30 balíků jsme přivezli
seniorům nebo nemocným lidem a lidem bez domova.
Radost všech byla obrovská. Jménem všech obdarovaných srdečný
díky všem, kteří se zapojili do této krásné akce!
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ZNOVUZAČLEŇOVÁNÍ
S podporu Úřadu práce jsme v roce 2017 mohli šesti lidem, kteří byli
dlouhodobě bez práce, nabídnout možnost zaměstnání na jeden
rok. Jednu spolupracovnici jsme pak následně zaměstnali.
Mimo to jsme také zaměstnali jednoho spolupracovníka díky
programu Úřadu práce pro mladé lidi bez pracovních zkušeností,
i ten u nás nyní dále pracuje.
Od loňského roku je platné nařízení, že lidé, kteří berou sociální
dávky, mohou pracovat 20 nebo 30 hodin měsíčně bezplatně a tím
jim nebudou kráceny dávky v hmotné nouzi (v případě 20 hodin)
nebo si o trochu polepší na dávkách (odpracují-li 30 hodin). Třem
lidem jsme umožnili výkon veřejné služby.
Stále nabízíme možnost odpracovat u nás veřejně prospěšné práce.
Ve spolupráci s Probační a mediační službou využili tuto nabídku
3 muži.
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A JEŠTĚ
23.1.
8.2.
10.2.
11.2.
24.2.- 29.4.
23.2.
16.3., 16.5., 18.12.
1.-2.4. a další víkendy
8.4.
18. - 19.4.
26.4.
26.4.
3.5.
11.5.
18.5.
19.5.
22.- 24.5.
24.5.
30.5.
31.5.
31.5. - 2.6.
9.6.

Mgr. Petra Vymerová – účast na programu „Ke kvalitě v Charitě“ Charity Česká republika
Návštěva Renovabis, Freising
Návštěva Diecéze Eichstätt, Referátu světových církví
Přednáška v Sudetoněmeckém vzdělávacím institutu Heiligenhof, Bad Kissingen
Kurz Pracovník v sociálních službách, dva pracovníci
Koordinační setkání na zámku
Supervize různých služeb
Kurz Montessori pedagogiky, Praha
Mezinárodní den Romů
Kurz Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní
Návštěva knížete Clary-Aldringen a hraběte Salm-Reiﬀerscheidt
Koordinační setkání na zámku
Kurs QUIP – Zvyšování kvality sociálních služeb
Společný výlet na Königsstein
Návštěva Oblastní charity Most
Kurz Individuální plánováni s uživatelem sociální služby
Kurz Základy terénní práce s mládeží
Návštěva hraběnky Czerninové
Návštěva styčného důstojníka pro menšiny z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje kpt. Bc. Jiřího Kořána a pplk.
Mgr. Alexandra Stambolidise, zástupce Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR
Setkání pastoračních asistentů, Liberec
Stáž u neziskové organizace Vzájemné soužití v Ostravě
Setkání rodáků ze Starých Křečan v charitní zahradě, výstava obrázků Ladislava Kiláka
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23.6.
29.6.
12.7.
20.7.
2.8.
1.9.
14.9.
22.9.
25.9.
27.9.
30.10.
7.11.
15.11.
28.11.
29.11.
3.12.
4.12.
7.12.
8.12.
20.12.

Monitoring sociální služby Bary Ambrela
Školení BOZP
Schůzka s biskupem Mons. Janem Baxantem a ředitelkou Diecézní charity Růženou Kavkovou, Litoměřice
Návštěva Renovabis, Freising
Návštěva prezidenta Diecézní charity P. ICLic. Józefa Szeligy a ředitelky Diecézní charity Růženy Kavkové
Návštěva hejtmana Oldřicha Bubeníčka a radního pro školství Petra Šmída
Účast na setkání ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a členů Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny s Romy, Úřad vlády, Praha
Kurz Cesta – Plánujeme alternativní zítřky s nadějí
Setkáni s biskupem Mons. Janem Baxantem, hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a zástupci Rady Ústeckého kraje, Ústí
nad Labem
Den charity, Den otevřených dveří, Pecfest
Vzdělávání charitních pracovníků, Litoměřice
Návštěva od Romano Jasnica, Trmice
Setkání pastoračních asistentů, Liberec
Setkáni ředitelů charity, Litoměřice
Koordinační setkání na Zámku
Přednáška u Kolpingova Díla v Schirgiswalde
Návštěva časopisu REFLEX, reportáž
Školení GDPR, Ústí nad Labem
Přednáška partnerského kongresu Renovabis v Bensbergu
Vánoční setkání zaměstnanců
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OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV PŘEHLED
stav k červnu 2018 s kontaktními údaji
Název

Oblastní charita (OCH) Šluknov

Sídlo

Farní 154, 407 77 Šluknov

Kontakt

Tel.: 00420-722 681 035 (Habel), 00420-602 236 279 (Svobodová), e-mail: info@charitasluknov.cz

Web

www.charitasluknov.cz

IČO

73635502

Právní forma

samostatná registrovaná právní osoba, pomocné zřízení Římsko-katolické církve

Diecéze

Litoměřice

Založení, zakladatel

1. červen 2011, Mons. Jan Baxant, Litomĕřický biskup

Ředitelka

Dr. Evelin Maria Habel

Farnosti/oblast
působení

Šluknov, Království, Velký Šenov, Lipová, Lobendava,
Dolní Poustevna, Mikulášovice, Vilémov
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Nabídky

Ambrelka - Předškolní vzdělávání
Klub Ambrela - Nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 12 let (od 1.1.2013, identiﬁkační číslo 8168410)
Bary Ambrela - Nízkoprahové zařízení pro mládež od 11 do 26 let (od 1.1.2017, identiﬁkační číslo 6661939)
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (od 16.09.2013, identiﬁkační číslo 3112502)
Komunitní práce
Šatník a sociální bazar
Projekt FEAD - potravinová a materiální pomoc
Výkon trestu veřejně prospěšných prací
Výkon veřejné služby

Dům charity

ul. T. G. Masaryka 611, ul. Tyršova 720

Rada

P. Pavel Procházka, Dr. Evelin Habel, Kamila Svobodová, DiS.

Ekonomická rada

Mgr. Tomáš Pavlas, P. Pavel Procházka, Dr. Evelin Habel, Kamila Svobodová, DiS.

Bankovní účty

Oblastní charita Šluknov, 2655837329/0800 u České Spořitelny, a.s., Pivovarská 651, Šluknov, IBAN CZ11 0800 0000
0026 5583 7329, BIC GIBACZPX
Regionalcaritas Šluknov, Kreissparkasse Bautzen, IBAN: DE53855500001002006844, BIC:SOLADES1BAT
Sozialwerk der Ackermanngemeinde, IBAN: DE05750903000002122200,BIC: GENODEF1M05, Kennwort
„Sozialarbeit Dr. Habel“
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KONTAKTY
Vedení, management
Dr. Evelin Habel
Kamila Svobodová, DiS.

ředitelka, vedoucí služeb
zástupkyně ředitelky

+420 722 681 035
+420 602 236 279

habel@charitasluknov.cz
svobodova@charitasluknov.cz

Předškolní vzdělávání Ambrelka
Lucie Bielíková

pedagog

predskolnicentrum@charitasluknov.cz

Klub Ambrela – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 12 let
Bc. Kristýna Zemanová
Mirek Demeter

sociální pracovník
pracovník v sociálních službách

+420 733 160 911
+420 733 160 911

zemanova@charitasluknov.cz
ambrela@charitasluknov.cz

Bary Ambrela – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 12 do 26 let
Bc. Kristýna Zemanová
Veronika Kloncko

sociální pracovník
pracovník v sociálních službách

+420 733 160 911
+420 734 799 081

zemanova@charitasluknov.cz
baryambrela@charitasluknov.cz

Ambrela pro rodinu – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Jana Bednáriková, DiS.
Radka Kováčová

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách

+420 733 160 913
+420 734 799 078

sas@charitasluknov.cz
sas@charitasluknov.cz

Komunitní práce
Jan Cína
Petra Zbončáková
Mgr. Veronika Caklová

komunitní terénní pracovník
+420 734 799 080
komunitniprace@charitasluknov.cz
komunitní pracovník
+420 734 799 080
zboncakova@charitasluknov.cz
pracovník pro zaměstnávání v SRN +420 734 328 986caklova@charitasluknov.cz
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FINANČNÍ
ZPRÁVA

30

31

32

33

34

SPOLUPRÁCE
Děkujeme za dobrou spolupráci plnou důvěry:
Arciděkanství Šluknov
Biskupství litoměřické
Diecézní charita Litoměřice
Domov bez hranic, Šluknov
Kormidlo Šluknov
Město Šluknov
Obec Lipová
OSPOD Rumburk
Probační a mediační služba Rumburk
Romano Jasnica Trmice
Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
Vzájemné soužití, Ostrava
Úřad práce Rumburk
Základní škola J. Vohradského Šluknov
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DĚKUJEME ZA
PODPORU
Srdečně děkujeme všem, kteří naši práci v roce 2017 a i 2018 tak
velkoryse podpořili, ať už ﬁnančně nebo s materiálními dary a kteří nás
doprovázeli radou, praktickou pomocí a modlitbou. Jak jsme již
uváděli, kvůli ochraně dat v této výroční zprávě vynecháváme osobní
jména a prosíme Vás o pochopení.
Děkujeme:
Biskup Mons. Jan Baxant, Litoměřice;
Biskupství Eichstättstké, referát Weltkirche;
Charita Česká Republika, Praha;
Diecézní charita Litoměřice;
Evangelická aliance, Frankfurt/Main;
Evangelická farnost Sohland;
Evangelická farnost Wehrsdorf;
Katolická farnost Markt Schwaben;
Katolická farnost Schirgiswalde;
Katolická farnost Torgau;
Katholische Stadtkirche, Frankfurt/Main;
Růžena Kavková, Litoměřice;
Kolping Görlitz;
Kolping Niesky;
Kolping Schirgiswalde;
Sbírka P. Rolfa Laumanna, Markt Schwaben;
Lesy ČR, Hradec Králové;
Arciděkan P. Pavel Procházka, Šluknov;
Renovabis, Freising;
Sozialwerk der Ackermanngemeinde, München;
St. Wenzeslaus-Stift, Jauernick-Buschbach;
Stiftung Rudolf Brand - Helmut Schöler, Wertheim;

Úřad práce
Úřad vlády České republiky, Praha;
Ústecký kraj, Ústí nad Labem.
Autorem fotograﬁí na straně 1 a 10 je pan Radek Cihla, děkujeme.
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ROZLOUČENÍ

Otto Sormes
5. srpna 2017, krátce před 80. narozeninami, odešel Otto Sormes k Pánu. Otto
Sormes se společně s manželkou Christl
v Ackermanngemeinde Severo-západ
hodně zajímalo o práci naší Charity.
Mnoho mu vděčíme a budeme na něj
s láskou vzpomínat.

Karl Kindermann
29. srpna 2017 jsme se museli rozloučit s
otcem Karlem Kindermannem. Otec
Kindermann se narodil roku 1930
v Království u Šluknova, v roce 1958 byl
vysvěcen na kněze. Jako vedoucí Albertus
Magnus Kolleg v Königssteinu
zorganizoval dvanáct konferencí „Církev
v nouzi“, která vnesla do povědomí
nouzový stav církve v komunistických
státech. Vždy byl úzce spojen se svým
domovem. Měl veliký podíl na vzniku
a vývoji naší Charity. Myslíme na něj
s vděčností.
38

Milan Billy
Dne 11. červenec 2018 nás nečekaně
opustil náš spolupracovník a dobrovolník
Milan „Charno“ Billy ve věku 45 let.
S vděčností vzpomínáme na něj jako
nevšedního člověka – jeho humor a dobrá
nálada, jeho výjimečné hudební nadání,
ty krásné chvíle společného zpěvu, jeho
ochotu vždy pomáhat – to všechno a ještě
víc nám bude chybět. Cítíme s jeho
rodinnou a vzpomínáme v modtlibách.
Děkujeme za všechno.

DIECÉZNÍ CHARITA
LITOMĚŘICE

BISTUM EICHSTÄTT

SOZIALWERK DER
ACKERMANN-GEMEINDE

Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci

AMBRELA

OblastnícharitaŠluknov

Oblastní charita (OCH) Šluknov
Farní 154, 407 77 Šluknov
e-mail: info@charitasluknov.cz
www.charitasluknov.cz

