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ÚVOD

POSLÁNÍ

Výroční zprávu pojímám především jako projev vděčnosti za dar
povolání podílet se na „dílu lásky“ a tak se postupně stávat svědky jak
„hořčičné zrno“ jež je nejmenší ze všech semen na zemi přerůstá
všechny jiné zahradní rostlin a dokonce vyžene tak velké větve, že
ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.

Posláním Charity je z lásky a s láskou podporovat a pomáhat bližním.
Jsme tu pro všechny, kteří hledají podporu nebo pomoc v nelehké
životní situaci. Vycházíme z křesťanských hodnot a z přesvědčení, že
každý člověk má svou důstojnost a přistupujeme k druhým bez
předsudků, individuálně a odborně.

Posláním pracovníků Oblastní charity Šluknov je stávat se „účinným
znamením“ tohoto království spravedlnosti, lásky a pokoje, které pak
může neomezeně růst jako hořčičné semínko. V tomto rozměru
křesťanského života se skrývá napětí mezi tím, co už zde je, a tím
skrytým co je předmětem naší touhy a naděje. Poznávacím znamením
našich pracovníků je vytrvalost, s níž putují vstříc dovršení tohoto „díla
lásky“.
P. Pavel Procházka, šluknovský arciděkan
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OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV NA
PRVNÍ POHLED
Název

Oblastní charita (OCH) Šluknov

- Sociálně aktivizační služba pro rodiny s

Sídlo

Farní 154, 407 77 Šluknov

Kontakt

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

- Základní poradenství v sociální oblasti
- Šatník
- Potravinová pomoc
- Výkon obecně prospěšných prácí

dětmi, od 16. 9. 2013 (identiﬁkátor 3112502)

Web

www.charitasluknov.cz

IČO

73635502

Právní forma

Samostatná registrovaná právnická osoba,
účelové zařízení církve

Diecéze

Litoměřická

Založení

1. června 2011

Zakladatel

Mons. Jan Baxant, 20. sídelní biskup
litoměřický

Ředitelka
statutární orgán
Farnosti/oblast
působení

Nabídky

Charitní dům

ul. T. G. Masaryka 611

Šatník

ul. Milady Horákové 442

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

Česká Spořitelna, Šluknov, IBAN CZ11 0800
0000 0026 5583 7329, BIC GIBACZPX

Dr. Evelin Maria Habel

Kreissparkasse Bautzen, IBAN:
De53855500001002006844,
BIC:SOLADES1BAT

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

Sozialwerk der Ackermanngemeinde,
IBAN:DE05750903000002122200,
BIC:GENODEF1M05, Kennwort „Sozialarbeit
Dr. Habel“

- Předškolní klub „Ambrela“
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od
6 do 26 let, od 1. 1. 2013 (identiﬁkátor 8168410)

- Projekt domácí úkoly
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB AMBRELA

Založen: srpen 2012
Cílová skupina: děti předškolního věku (3 – 6 let), jejich rodiče, popř.
další rodinní příslušníci.
Cíl: vzdělávat předškolní děti ze sociálně znevýhodněných rodin
(zejména se jedná o rodiny romské), podporovat jejich celkový rozvoj.
Snažit se je, pomocí alternativní metody (Montessori pedagogika), co
nejlépe připravit na vstup do základní školy.
Kapacita předškolního klubu v roce 2014 byla 12 dětí předškolního
věku. Zájem ze strany rodičů byl však několikanásobně vyšší. Cca 20
dětí jsme pro omezenou kapacitu klubu bohužel nemohli přijmout. V
tomto roce se výrazně zlepšila spolupráce s rodiči. Rodiče se také
účastnily informačních schůzek v klubu a někteří využili i nabídky
konzultace s pracovnicí SPC v Rumburku.
S dětmi v předškolním klubu Ambrela pracujeme podle pedagogiky
Marie Montessori. Tato pedagogika vyzdvihuje individuální přístup ke
každému dítěti, bere ohled k jeho dosažené úrovni a plně respektuje
jeho potřeby. Děti mají možnost zažít úspěch a získat zdravou
sebedůvěru. Učí se správným pracovním návykům (např. započatou
práci dokončit, s pomůckou zacházet opatrně, vrátit ji na původní místo
apod.). Neopomenutelnou součástí programu našeho klubu je
technika „chůze po elipse“, což je také jedna z hlavních aktivit
Montessori pedagogiky. Děti se učí tichu, soustředí se sami na sebe,
na svůj pohyb. Vedle přesné chůze po elipse plní i drobné úkoly, např.
nosí misku s vodou. Práce našeho předškolního klubu Ambrela byla
vybrána jako jeden ze dvou příkladů dobré praxe v Národní zprávě za
Českou republiku 2014 Charity Česká republika pro Caritas Europa.
V tomto roce jsme navázali spolupráci se Speciálně-pedagogickým
centrem v Rumburku. Speciální pedagožka náš klub v průběhu roku
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několikrát navštívila, provedla šetření pře znalostí a dovedností u
všech dětí, které do klubu docházely. Zároveň výsledky šetření
konzultovala s pedagogy i rodiči. Na základě jejich zpráv byly tvořeny
pro každé dítě měsíční výchovně-vzdělávací plán.
O každém dítěti je vedena dokumentace a docházka. Dále
reﬂektujeme jeho každodenní práci v jednotlivých aktivitách.
Postupujeme podle měsíčního individuálního plánu, který na konci
měsíce hodnotíme a na základě dosažených výsledku tvoříme plán
další.
V roce 2014 absolvovala jedna z pracovnic předškolního klubu
„Diplomovaný kurz Montessori pedagogiky – pro využití v předškolním
vzdělávání“, který organizuje Montessori společnost ČR v Praze. Toto
studium úspěšně ukončila diplomovou prací na téma Montessori
pedagogika pro romské děti a děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí. V roce 2014 dvakrát proběhla supervize předškolního klubu
Ambrela, kterou vedla Mgr. M. Štanclová (ředitelka Kouzelných škol v
Praze, lektorka kurzů Montessori pedagogiky).
Návštěva prof. Dr. Dr. hc.Winfrieda Böhma, bývalého prezidenta německé společnosti
Montessori a odborného poradce Asociace Montessori Internationale v Amsterdamu

V průběhu školního roku proběhlo několik akcí mimo prostory
předškolního klubu, např. výlet do ZOO v Liberci, návštěva městské
knihovny či stanice městké policie, solné jeskyně či plaveckého
bazénu. Ve spolupráci Katholisches Kinderhaus St. Antonius ve
Schirgiswalde, který podporovala organizace TANDEM, děti poznávaly
první slova německého jazyka.
Financování: MŠMT z Programu na podporu integrace romské
komunity 2014 a dárci
Kapacita: 12
Počet děti: 21
Počet kontaktu: 3744
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ OD 6 DO 26 LET AMBRELA
Založen: leden 2013
Služba sociální prevence, identiﬁkátor 8168410
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které žijí ve
Šluknově a okolí a mohou se potýkat s obtížnými životními situacemi.
Cíl: dětem a mládeži ve věku od 6 – 26 let poskytnout pomoc a
poradenství takovým způsobem, aby získali šanci na lepší budoucnost
a neztratili svou kulturní autentičnost.
Pomoc se realizuje prostřednictvím činností, které vycházejí z potřeb a
zájmů cílové skupiny. Činnosti jsou nabízeny v souladu s
individualitami dětí. Jsou voleny taky, aby je nejen zaujaly, ale zároveň
posílily v jejich osobním rozvoji. Dlouhodobým cílem je připravit je pro
důstojný a zodpovědný život v lidské společnosti.
NZDM Ambrela nabízí dětem a mladým lidem bezpečný prostor pro
smysluplné trávení volného času. Programové aktivity mají nejenom
charakter preventivní, ale jsou dále zaměřeny na podporu
samostatnosti, sebedůvěry, odolnosti, spolehlivosti, spolupráce a
solidarity. Prostřednictvím skupinových her se děti učí zábavnou
formou, vyjadřují se verbálně i neverbálně, spolupracují, dodržují
pravidla. Zakoušejí nejen úspěchy, ale učí se i prohrávat. Skrze
nabízené kreativní činnosti se rozvíjí jejich talent a schopnosti (zpěv,
tanec, hra na hudební nástroj). Mezi další aktivity, které v rámci
programu NZDM dětem a mládeži nabízíme, patří různé druhy aktivit
např. tancování, zpívání, ping-pong, fotbal. Společně jsme podnikli
několik tematicky zaměřených vycházek po městě i jeho okolí,
navštívili různé akce ve městě (např. výstava o pravěku na
šluknovském zámku), vystupovali s připraveným programem na
významných událostech ve městě (např. Šluknovské slavnosti). Při
těchto akcích se děti a mládež navštěvující NZDM měli možnost setkat
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s ostatními lidmi žijícími ve městě. Tímto vzájemným setkáváním a
propojováním pomáháme předcházet sociálnímu vyloučení některých
skupin obyvatelstva v našem městě.
S dětmi jsme podnikali „bezpečná dobrodružství“ (nocování venku,
vaření na ohni apod.), turistické výlety, bojové hry s netradičním
pojetím výuky, koupání, spaní ve stanech. Připravili jsme také program
„Františkánský letní tábor s prázdninovou školou“ ve Sloupu v
Čechách. Tyto preventivní akce se mohly uskutečnit díky podpoře
Kongregace Františkánů a dalších dárců. Tímto jim také velice
děkujeme.
Zkusili jsme různé cesty, jak oslovit a zaujmout mladé lidi. Velký úspěch
měl nápad našeho mladého kolegy, který společně se „začínajícími
kuchaři“ natočili seriál „Vaříme a pečeme s Kamilem“. Jednotlivé díly
tohoto seriálu byly postupně vkládány na youtube, jejich sledovanost
byla vysoká. Prostřednictvím této akce mj. dáváme možnost mladým
lidem zažít pocit „být slavný“, a to i bez drog a alkoholu.
V průběhu roku proběhla spousta individuálních i skupinových
rozhovorů na téma „rizika a důsledky různých druhů závislostí“.
Proběhla beseda na téma „řekni drogám ne!“. V našem klubu
neposkytujeme dětem ani mladistvým prostor hrát hry na počítačích
nebo karty o peníze. Drogově závislí nejsou naší přímou cílovou
skupinou. Přesto jsme i jim v některých situacích dokázali pomoci,
např. vyjednat místo na detoxikačním oddělení.
Financování: MPSV a dárci
Kapacita: 15
Otevírací doba: po-čt: 12.30 - 17.30 hod.
Počet dětí a mladých lidí: 97
Počet návštěv: 3458
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PROGRAM „DOMÁCÍ ÚKOLY
A DOUČOVÁNÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ“
Někteří rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí nemohou být
oporou pro své děti v rámci jejich školní přípravy. Zároveň děti z těchto
rodin velice často zažívají různé neúspěchy přímo ve škole a tím
ztrácejí sebedůvěru a další motivaci k učení. Romské děti se také
velice často setkávají s předsudky. Z výše pospaných situací není
neobvyklé, že dítě velice brzo ztrácí zájem a chuť být ve škole úspěšné.
V NZDM Ambrela mají děti možnost s podporou dospělých vypracovat
své domácí úkoly a zároveň procvičovat to, co jim ve škole příliš nejde.
Od září jsme začali těmto dětem nabízet i aktivity z montessori
pedagogiky, zaměřené na rozvoj soustředění a pozornosti, činnosti
upevňující správné návyky pro čtení a psaní apod. Dobrou zkušeností
pro tyto děti je i povinnost svobodně vybranou práci dokončit.
V průběhu školního roku se setkáváme s třídními učiteli dětí
zapojených do programu. Společně reﬂektujeme situaci daného dítěte,
jeho úspěchy či neúspěchy při vyučování. Snažíme se najít další
postup v jeho vedení. Většina učitelů tuto spolupráci vítá a vzhledem k
situaci dítěte považuje za velice důležitou.
V rámci tohoto programu děti dostávají zdarma oběd ve školní jídelně.
S tím však souvisí i plnění povinností - každodenní školní příprava a
pravidelná školní docházka. Výše popsaný program ﬁnancujeme ze
sbírky, kterou organizuje otec Rolf Laumann. Tímto mu také srdečně
děkujeme.
Počet dětí na domácí úkoly: 35
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Již třetím rokem jsme se zapojili do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou
pořádá Charita Česká republika. Pro celkem 31 koledníků to byla
příležitost představit se, komunikovat s často úplně neznámými lidmi,
při koledování se setkávali s našimi nejstaršími, získali zkušenost, jaké
to je dělat něco pro druhé a pomáhat. Do domovů přinášeli požehnání a
svědčili o třech králích. Na závěr sbírky proběhlo v komunitním centru
setkání všech koledníků. Vybralo se 17.117 Kč. Z těchto prostředků
jsme získali zpátky 65%, které jsme využili na rekonstrukci charitního
domu (na instalaci dřevěných oken v 1. NP). 30% bylo využito
prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice na pomoc dětem v
Mongolsku a také při přírodních katastrofách. Zbývajících 5%
znamená režijní náklady sbírky. Všem dárcům a koledníkům ještě
jednou srdečně děkujeme.
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KOMUNITNÍ CENTRUM AMBRELA

Cílova skupina: děti, mladí lidé, dospělí, kteří jsou ohroženi sociálním
vyloučením.
Cíl: nabízet aktivity mimo sociální služby. Umožnit realizaci zajímavých
a smysluplných volnočasových aktivit, které by dále měly přispět ke
zlepšení sociální situace dané skupiny.
Komunitní centrum Ambrela v roce 2014 nabídlo svým uživatelům
širokou škálu různorodých aktivit. Zároveň spolupracovalo s dalšími
službami, které OCH nabízí. Odezva na pořádané akce byla
různorodá. Velký úspěch měl např. Masopust, workshop streetdance,
workshop vyrábění adventních věnců či Den otevřených dveří. Ve
spolupráci se Schrödingerovým institutem jsme dětem a mládeži
nabízeli možnost učit se hrát na hudební nástroj (kytara, ﬂétna).
Bohužel jsme nakonec spolupráci ukončili, protože jsme nenašli
přístup, který by vyhovoval oběma stranám. Nadějný začátek měl i
další projekt, a tím byla Kinokavárna. Cílem bylo průběžně natáčet
zprávy o různých událostech v Ambrele. Bohužel, ani při této aktivitě
nevydržel zájem dlouho. Z nabídky společného vaření marmelád pro
dospělé bylo přijímáno jenom společný sběr a zpracování jahod.
Společně se SAS jsme pracovali v jedné vyloučené lokalitě, kde v té
době žilo cca 30 osob. Realizovali jsme tam několik besed. Cílem bylo
seznámit obyvatele s jejich právy např. vůči pronajímateli bytu a
povzbudit je k případným konzultacím např. o nájemních smlouvách
nebo opravách v bytě.
Povzbuzením pro tyto obyvatele byla návštěva dobrovolníků z ČEZ.
Dobrovolníci hráli s dětmi fotbal, s dospělými si povídali o jejich nelehké
životní situaci.
Akce „Zaparkuj v parku“ byla organizována městem Šluknov a podílela
se na ní všechna sociální zařízení působící ve Šluknově. Oblastní
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charita připravila pro návštěvníky celou řadu soutěží a další zábavu,
která oslovila spoustu účastníků.
Další velkou prázdninovou akcí byly sportovní hry na sídlišti. Hrál se
basketbal, kopaná a další netradiční míčové hry. Završením byl
fotbalový turnaj, který s námi zorganizoval Teen Challenge ze
Šluknova. Pořádání sportovních akcí považujeme za dobrou příležitost
jak navazovat nová přátelství a neformální konverzaci, zdravý pohyb
především jako primární drogovou prevenci. Díky venkovním aktivitám
jsme také měli možnost navázat kontakty s novými zájemci o naše
služby, které nabízí náš charitní dům.
S katolickou mládeží z děkanátu Bautzen jsme již podruhé organizovali
akci, která se jmenuje „48 hodin“. Hlavní část programu proběhla na
sídlišti, kde jejich obyvatelům byly představeny netradiční aktivity,
kterých se i oni sami mohli zúčastnit. Byla to velice dobrá příležitost, jak
se vzájemně poznat, něco společně tvořit, hrát a tím také odstraňovat
předsudky a nedorozumění. I letos jsme mohli na konci roku, a to
především štědrým dárcům z Německa, rozdělit těm nejpotřebnějším
rodinám potraviny a další praktické věci. Bylo to pro ně příjemné
obdarování v době Vánoc. Zároveň jsme z těchto rodin pozvali rodiče,
aby jako poděkování vyrobili malý dárek pro dárce objemných balíků.
Účast byla vysoká. Této akce se zúčastnilo cca 200 lidí. Další vánoční
balíky jsme rozdávali rodinám žijících na území západního výběžku,
kde naše organizace také působí. Díky tomu jsme měli možnost ještě
více poznat, jaká je opravdu tíživá sociální situace nejchudších rodin v
regionu.
Financováno: Úřad vlády České republiky z programu „Prevence
sociálního vyloučení a komunitní práce“ a dárci
Počet kontaktu: 2049
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI
Registrace: září 2013

Stále žhavým tématem je situace okolo bydlení ve Šluknově. Mnoho
bytů, které jsou pro Romy dostupné, svým stavem neodpovídají výši
nájmů. Smlouvy s nájemníky jsou sepisovány na krátkou dobu (měsíc,
tři měsíce apod.). Podařilo se nám v malém rozsahu zprostředkovat
vhodnejší bydlení resp. změny v některých nájemních smlouvách.
Další problém v této komplikované situaci vidíme v tom, že lidé často
nemají odvahu se bránit. Mají strach, že ztratí bydlení a neseženou
jiné. Tuto dlouhodobě tíživou situaci se ani po návštěvě tří ministrů
vlády ČR ve vyloučených lokalitách Šluknovska nepodařilo změnit.

Služba sociální prevence, identiﬁkátor 3112502
Cílová skupina: rodiny s dětmi, které žijí v nepříznivé sociální situaci
nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Cíl: SAS pro rodiny s dětmi je služba zaměřená na aktivní práci s
rodinou, jejímž cílem je podpořit rodinu v krátkodobé či dlouhodobé
náročné životní situaci a pomoci jí tento stav řešit. Služba je založena
na aktivním přístupu obou stran, podporuje zdravé vazby a vztahy
uvnitř rodiny a rodiny a okolní komunity.

Ve spolupráci s Komunitním centrem a ostatními službami působícími
v charitním domě jsme v roce 2014 realizovali různé programy
volnočasových aktivit pro rodiny a jejich děti. Jednalo se např. o akci
„Zaparkuj v parku“ nebo „48 hodin“. Dále proběhl kurz určený pro
maminky „Vaření marmelády (viz. Komunitní centrum). Takovéto akce
jsou dobrou příležitostí pro vzájemné poznávání a získávání důvěry.

V roce 2014 jsme pokračovali v rozvíjení sociální služby SAS. V
určitém období to pro nás bylo komplikované, protože se v naší
organizaci změnil sociální pracovník, což je pro uživatele této služby
vždy nepříjemný moment. Každý nově nastupující sociální pracovník si
nejprve u svých klientů musí získat důvěru a to vždy trvá nějakou dobu.
Ale v snad je již situace stabilní.

Financování: MPSV a dárci
Počet rodin se smlouvou nebo zahájenou spoluprací: 30
Počet kontaktu: 202
Počet intervencí: 922

Často se na nás rodiny obracely se žádostí o potravinovou pomoc.
Podle našich možností jsme poskytovali základní potravinovou pomoc
pro potřebné rodiny s dětmi na dobu cca dvou dnů. V roce 2014 jsme
takto mohli pomoci 101 rodinám či jednotlivcům. Potřební k nám
nacházeli cestu na základě doporučení známých, vlastních zkušeností
s jinu službou nebo také na doporučení pracovníků úseku terénní
sociální práce města Šluknov.
Dále jsme pomáhali rodinám v sociálně nepříznivé situaci v několika
dalších oblastech. Jednalo se především o pomoc – provázení při
vedení domácnosti či při péči o dítě, při jednáních na úřadech, ve
školách, u lékaře, při řešení ﬁnančních potíží atd. Pomáhali jsme také
při jednáni se soudy a s věznicí v Německu.
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ŠATNÍK

Založen: 2010 (římskokatolická farnost, od 2011 charitní)

Do charitního šatníku jsme z Domova důchodců v Sohlandu dostali
invalidní vozíky, noční židle a další pomůcky pro péči o staré a
nemocné. Tyto věci jsme poskytli potřebným lidem ve Šluknově a
Domovu důchodců v Lipové.

Otvírací doba: každý pátek (mimo svátků) 14.00-16.00 hod.
Šatník se nachází v soukromém domě (ul. M. Horákové 442, Šluknov).
Místnost je bezplatně poskytnuta majiteli Lenkou Deňovou a Zdeňkem
Lebedou, kterým chceme srdečně za jejich velkorysost děkovat.

Počet rodin: 94
Počet kontaktů: 471
Počet věcí: rozdáno 9182 kusů, prodáno 704 kusů

Základním sortimentem šatníku bylo oblečení pro děti a mládež, v
omezeném množství i pro dospělé. Dále jsme poskytovali povlečení,
ručníky, ubrusy, záclony, někdy i peřiny a polštáře, nádobí a hračky,
občas i nábytek. Věci, které nepatří do naší nabídky, jsme předali jiným
neziskovým organizacím (např. Červený kříž v Dolní Poustevně).
V každém čtvrtletí roku 2014 rodiny s dětmi, které se nacházely v akutní
nebo trvalé nouzi, dostali pro každé dítě určité množství oblečení cela
zdarma. Další věci si mohly za symbolickou cenu zakoupit. Zároveň
cca 4krát do roka jsme uspořádali bazar. I zde byla cena zboží
symbolická. Z vybraných peněz jsme hradili výdaje spojené s
provozem charitního domu a dále jsme z nich přispívali v rámci sociální
práce na potraviny.
V rámci služby našeho šatníku jsme byli schopni operativně pomáhat
rodinám, které se dostaly do těžké životní situace (např. vyhořel jejich
dům) a v tu chvíli neměly téměř nic.
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PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

V letošním roce se nám podařilo zapojit se do projektu prostřednictvím
společnosti TIVIT s.r.o. S podporou za prací na Šluknovsku, kde jsme
zaměstnali 2 pracovníky na celý úvazek v rozsahu 12 a 6 měsíců na
pozicích hospodyně a údržbář. Ve spolupráci s Úřadem práce v rámci
projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje jsme od léta
zaměstnali na jeden rok tři pracovníky na plný úvazek a od listopadu
další pracovnici.

Snažíme se přibližovat dětem a mladým lidem základní křesťanské
hodnoty jako je spravedlnost, milosrdenství, láska k bližnímu,
důstojnost člověka, naděje. Poselství „Jsi milován takový jaký jsi“
považujeme za velice důležité pro každého mladého člověka. Jeho
pochopení a přijetí ho tak může chránit proti nejrůznějším léčkám nejen
na cestě k dospělosti.

Počet nově vytvořených pracovních pozic: 6

VÝKON TRESTU OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH PRACÍ
Od tohoto roku nabízíme na základě spolupráce s Probační a mediační
službou v Rumburku možnost výkonu alternativního trestu obecně
prospěšných prací.
Počet zapojených osob: 1

KŘESŤANSKÝ ZÁKLAD
Jako křesťanská organizace chceme dětem, mladým lidem a jejich
rodičům nabídnou možnost poznat křesťanské základy naší
organizace, a to nejen v rámci české či evropské společnosti. Snažíme
se vyvrátit některé mýty a v rámci nejrůznějších křesťanských svátků v
roce se snažíme správně vysvětlit a prožít křesťanské tradice (např.
když chodí Mikuláš, není to zároveň příležitost pro čerty, klidné prožití
Vánoc s blízkými je víc než kupa dárků pod stromečkem, Velikonoce
neslavíme proto, abychom vykoledovali co nejvíce dobrot apod.).
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REKONSTRUKCE

Díky štědré podpoře Renovabis, Diecéze Münster, Nadaci České
spořitelny, Sozialwerk Ackermanngemeinde a soukromým dárcům
jsme v roce 2014 mohli pokračovat v rekonstrukci charitního domu ve
Šluknově. Dům má nyní novou střešní krytinu a je kompletně
zrekonstruováno a izolováno celé podkroví. Postavili jsme nové toalety
a sprchový kout. Bohužel se nám nepodařilo získat prostředky na
dokončení renovace 1. patra. Doufáme však, že budeme moci
pokračovat v roce 2015.
V průběhu rekonstrukce jsme využívali prostory ve šluknovské
nádražní budově, které máme od léta 2014 pronajaté. Toto místo nyní
slouží především jako sklad. Zároveň je tento prostoru vhodný pro
realizaci nejrůznějších společných akcí. Proběhl zde např. streetdance
workshop nebo tvoření adventních věnců.
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DALŠÍ AKTIVITY

SPOLUPRÁCE

- Účast na mezinárodní konferenci „Dialog uprostřed Evropy –
lidé na okraji“, Brno
- Přednáška na panelové diskuzi v rámci Katolických dnů v
Regensburgu
- Přednáška na česko - německém semináři „Síla kořenů“, Hejnice
- Návštěvy: rodáci ze Šluknova a Starých Křečan, návštěva ze
St. Wenzeslaus-Stift a Bayerischer Landesverein für Heimatpﬂege,
novinářů z Aftenposten Innsikt, Reader Digest, MfDnes
- Zprostředkování spolupráce mezi Pﬂege und Therapieeinrichtung
SOhland an der Spree GmbH a SLŠ a Střední odborné školy sociální
ve Šluknově
- Účast na akreditovaném školeni „Terénní sociální práce při
mimořádných událostech“ při Diecézní charitě Litoměřice V
Litoměřicích a Mariánských lázních
- Společné vzdělávání – dvoudenní akreditovaný kurz Akademie Tábor
a jednodenní školení s etopedem, individuální vzdělávání pracovníků
dle zákona o Sociálních službách

Arciděkanství Šluknov, asistenti prevence kriminality Šluknov, CEDR
o.s. Krásná Lípa, Červený kříž Dolní Poustevna, Diecézní charita
Litoměřice, Domov důchodců Lipová, Kormidlo Šluknov, město
Šluknov, obec Lipová, OSPOD Rumburk, Probační a mediační služba
Rumburk, Romano Jasnica, Trmice, Schrödingerův institut Jiříkov,
Speciálně pedagogické centrum Rumburk, Speciální základní škola a
Praktická škola Šluknov, Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, Střední
lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Teen
Challenge Šluknov, TIVIT s.r.o., Úřad práce Rumburk, Základní škola
J. Vohradského Šluknov
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Kranichfeld; Edeltraud Günther, Thüngen ; Ilse Habel, Waldkraiburg; Dr.
Sabine Habel-Stern und Helmut Stern, Unterﬁnning; Monika Evelin Harder;
Roswitha und Sigurd Heinze, Bautzen; Bärbel Henß, Driedorf-Mademühlen;
Franz Hesse, Bautzen; manželé Hentschel, Köln; Pfr. Robert Hlawitschka,
Maitenbeth; Andreas Hohlfeld, Schirgiswalde; Georg Holley, Markt
Schwaben; Dr. Maria Jänchen, Dresden; Familie Jänchen, Schirgiswalde;
Hella Jürgens, Hamburg; Familie Kade, Sohland ; Thomas Kaltenbach,
Bautzen; Simon Kappl, Markt Schwaben; Katholische Jugend Dekanat
Bautzen-Zittau; Katholischer Kindergarten St. Marien, Rathenow;
Katholisches Kinderhaus St. Antonius, Schirgiswalde; Cäcilie Keutner;
Kindergarten Semlin, Rathenow; Paula Kitzeder, Waldkraiburg; Helga und
Horst Kloss, Grosspostwitz; Erhard Knechtel, Wiesbaden; Alfred Koch,
Kranichfeld; MuDr. Věra Kotrbová, Havličkův Brod ; Renate Kressierer, Markt
Schwaben; Veronika Küchler, Schirgiswalde; Karin Lampart, Markt
Schwaben; Pastor Traugott und Helga Lange, Groß-Postwitz; Zdeněk Lebeda
a Lenka Deňová, Šluknov; Eva Leitermann, Germering; Střední lesnická škola
a Střední škola sociální Šluknov; Maria a Hans Lieske, Weißenberg;
Johannes Liessel, München; Johannes Maesmans, Markersdorf; Kathrin
Mathes, Wehrsdorf; Zdenek Mateicuic. Odry; Thomas Mauermann,
Jauernick-Buschbach; Ulrike Meyer, Glauchau; Ute Michel, Brtníky; Helena
Němečková, Šluknov; Christine Neupert, Herzberg; Nobilis Tilia, Vlčí Hora;
Milan Otáhal, Šluknov; Jiřina a Josef Pacholikovi, Knížecí; Marie Palánová,
Jihlava; Tomáš Pavlas, Rumburk; Pfr. Alexander Paul, Sebnitz; Pﬂege und
Therapieeinrichtung Sohland a.d. Spree GmbH; Theresa und Otto Policzka,
Mittelstetten; Pfr. Martin Prause, Schirgiswalde; Karla Pukavcová, AVALON,
Uherské Hradiště; Dr. Otto und Elfriede Reigl, München; Maria Reim,
Gundremmingen; Rosina Reim, München; Markus Rein, Obereichstätt; Röm.kath. Pfarrei Markt Schwaben; Röm.-kath. Pfarrei Schirgiswalde; Röm.-kath.
Pfarrei Sebnitz; Röm.-kath. Pfarrei Torgau; Gabriela und Jochen Rudolph,
Markersdorf; Sigrid Salomon, Wettstetten; St. Wenzeslaus-Stift JauernickBuschbach ; Bernardette Schmidt, Schirgiswalde; Wolfgang und Marianne
Schmidt, Schirgiswalde; Maria Schmieder, Schirgiswalde; Helmut Schöler,
Wertheim/Stiftung Rudolf Brand; Rainer Schramm, Sand; Susanne Schür,
Steinigtwolmsdorf; Barbara Schwarz, München; Sedmikráska Dolní Bouzov,
Mladá Boleslav; Mgr. Rudolf Sochor, Šluknov; Peter Sollnberger, Forstern;
Andreas Stiftinger, Markt Schwaben; Stolle-Obst, Schirgiswalde; T-mobile
Czech Republic a.s.; Renate und Karl Trillhose, Potsdam; Monika Trost, Markt
Schwaben; Susi Tusche-Jordan, Waldkraiburg; Cornelia Vetterl, Markt
Schwaben; Rainer Viktor, Markt Schwaben; Ulrike und Sandro Vogt, Coswig;
Winfriedhaus Schmiedeberg, Dippoldiswalde; Katharina Wollmann, Wien; Dr.
Monika a Dr. Andreas Zahn, Waldkraiburg; Tomáš Zelinka, Praha;

PODĚKOVÁNÍ

Rok 2014 byl naplněn prací a radostnými i smutnými zážitky. Jsem
vděčná každému, kdo šel zase kus cesty s námi, s charitou a s lidmi, se
kterými a pro které tady jsme. Především chci poděkovat pracovníkům
a dobrovolníkům charita za jejich obětavou práci, za jejich naději a
důvěru v to, že ve chvílích, kdy většina společnosti už nic neočekává,
se může stát něco velkého, nečekaného. Také za jejich trpělivost,
protože cesta k velkému je složena z tisíců malých krůčků, které občas
vypadají zbytečně. Nejsou. Děkuji Vám.
Chci děkovat také všem, kdo nás v tomto roce podporovali ﬁnančně,
věcně, přátelstvím, radou, duchovně. Děkuji. Bez Vás bychom to
nezvládli.
Dr. Evelin Habel, ředitelka
Renovabis; Diecéze Münster ; Nadace České spořitelny; Sozialwerk
der Ackermanngemeinde; Provincie bratři Františkánů; Domkapitular
Pfr. Karl Kindermann, Wiesbaden; Pfr. Rolf Laumann, Markt
Schwaben; Christine und Otto Sormes, Essen; Arciděkan P. Pavel
Procházka, Šluknov; Nikola Bonová, Trnava
Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher Krippenfreunde; Andreas
Baumgardt, Anzing; Gabriele Beike, Markt Schwaben; Šárka Benešová,
Sokolov; Bischöﬂiches Ordinariat Eichstätt; Bischöﬂiches Ordinariat
Würzburg; Irmgard Blasi, Markt Schwaben; Hubert Bode, Münster; Marie und
Thomas Bode, Münster; Reinhard Bögner, Kolkwitz; Prof. Dr. Dr. Winfried
Böhm, Würzburg; Helmut Brennauer ; dobrovolníci Skupiny ČEZ; Dr. Karl und
Ellen Echtler, Puchheim; Johann Eder, Markt Schwaben; Andrea
Ehrenstrasser, Forstinning; Ida Engelmann, Stolberg; Christa und Gottfried
Engl, Haimhausen; MuDr. Marketa Englerová, Velký Šenov; Evangelische
Pfarrei, Sohland; Evangelischer Kindergarten, Rathenow; ExVoto, Potsdam;
Ingrid und Heinrich Fladerer; Pastor Johannes Friese, Sohland ; Familie
Gehrmann, Sohland; Gaby Götz-Spönlein, Breitengüßbach; Anne und Ronny
Goldberg, Ebersbach; Christel Grebner, Kirchseeon; Margit Gruner,
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Oblastní charita (OCH) Šluknov
Farní 154, 407 77 Šluknov
e-mail: info@charitasluknov.cz
www.charitasluknov.cz

