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1.Úvodem
Vážení čtenáři výroční zprávy!
Mezinárodní Kolpingovo dílo předložilo v r.2012 svým členům program, který jim ukládá v následujících 5
po sobě jdoucích letech věnovat zvláštní pozornost jednotlivým pilířům sociální nauky katolické církve,
kterými jsou: lidská důstojnost, solidarita, subsidiarita, veřejné blaho a trvale udržitelný rozvoj.
V centru pozornosti naší Kolpingovy rodiny jsou od samého začátku její existence přinejmenším 2 z těchto
pilířů: lidská důstojnost a solidarita, o které se opírá podstatná část naší činnosti, a tou jsou jsou sociální
služby. Poskytujeme je matkám s dětmi v těžké životní situaci. Naši cílovou skupinu tvoří převážně ženy,
které v prostředí, kde samy vyrůstaly, nezískaly návyky potřebné pro vlastní úspěšné rodičovství, popř. ženy,
které se v určité fázi života dostaly do situací, které vážně ohrozily jejich materiální poměry i osobní vztahy.
Při práci s takto ohroženou rodinou jsme se vždy řídili zásadou, že má-li se změnit kvalita jejího života a
nemá-li se neustále stěhovat jen z azylu do azylu, popř. do ubytovny, je třeba současně s řešením konkrétní
materiální situace pracovat i na vytváření nových životních návyků a stereotypů. Současně je třeba i chránit
oprávněné zájmy dětí. Proto jsme poskytované činnosti roztřídili do 3 služeb, podle toho, jak je charakterizuje
zákon o sociálních službách. Tyto služby jsme zaregistrovali u příslušného krajského úřadu.
V rámci služby Azylový dům jsme vedle ubytování poskytovali poradenství soc.pracovnic, které
s uživatelkami služby pracovaly především na řešení materiální situace, to je plánování a zajištění příjmů a
výdajů, splácení dluhů, hledání budoucího bydlení.
V rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se další pracovnice věnovaly vytváření návyků
v oblasti domácích prací (vaření a pečení, pravidelný úklid, úsporné nakupování a skladování potravin, šetrné
praní, pěstování vlastního ovoce a zeleniny, šití apod.), dále volnočasovým aktivitám rodičů s dětmi (návštěvy
divadélek, výstav, Zoo, různých společenských akcí, výlety, plavání rodičů s dětmi), vzdělávání rodičů (PC
kurzy, kvalifikační kurzy dle vlastního výběru, besedy s odborníky, příprava na křest) a posilování schopností
rodičů rozumět potřebám dětí a přiměřeně je uspokojovat (videotrénink) a práce s vlastními traumaty
(psychoterapie).
Poslední službou byla Krizová pomoc, která nabízí akutní krátkodobou pomoc rodinám pro překonání krize.
Rok 2012 však pro nás nebyl příliš šťastný. Na základě úsporných opatření ve státním rozpočtu bylo
rozhodnuto podpořit zřejmě jen existenčně nezbytné služby a tak jsme přišli o veškerou podporu z veřejných
zdrojů na Sociálně aktivizační služby ve výši 700.000 Kč. Takovýto výpadek v příjmech není jednoduché
vyrovnat. Po dohodě s pražským magistrátem jsme sice činnosti poskytované obyvatelkám azylového domu
dosud jako sociálně aktivizační převedli pod službu Azylový dům, neznamenalo to však dorovnání
chybějících prostředků. Příjmová stránka našeho rozpočtu je tvořena z mnoha zdrojů: vedle státní dotace se
ucházíme o granty HM Prahy, jednotlivých městských částí, různých nadací a obracíme se na firemní dárce i
fyzické osoby. Přispívají i samy uživatelky služby. Zbývalo, než obrátit se Mezinárodní Kolpingovo dílo
s žádostí o mimořádnou podporu, které nám pomohlo částečně snížit rozpočtový schodek, přesto jsme poprvé
v historii našeho sdružení uzavřeli rok 2012 s významnou ztrátou.
Proto předpokládáme, že v následujících 2 letech budeme nuceni provést úsporná opatření v podobě snížení
počtu zaměstnanců, pokud se nám nepodaří najít náhradní zdroje rozpočtu. Vzhledem k tomu, že v podobné
situaci je řada jiných sdružení, nebude to hledání snadné.
Zpracovala : Mgr. Jana Zemanová
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2.Poděkování
Poděkování patří všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2012 podpořili naše
aktivity pro ochranu rodiny před patologickými sociálními jevy. Vedle dobrovolníků
z řad představenstva, sympatizantů a členů významně přispěli/y:
Advokátní kancelář Šváb-Zima
Boková Ludmila
Cirkus King – paní Marie Navrátilová
Cremonini Zuzana
Daňková Iveta
Divadlo Karla Hackera
Entnerová Lenka
Farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Fond budoucnosti
Funda Radek
Hoffman Jan
Hotel Jurys inn
Kolping Meissen-Dresden
Kolpingmitglied Eichner
Kolpingwerk Schweiz
Kooperativa
Koupaliště Stírka
Lukáš Páv
Magistrát HM Prahy
Mátl Vít
MČ Praha 8
MČ Praha 9
Mezinárodní Kolpingovo Dílo
MPSV
Nadace člověk člověku
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
NedoYsleno ČR s.r.o.
Nohejl Lukáš
Paní Doubravová
Paní Švehlová
Pohořalová Stanislava
Procházková Mína
Radio Kiss
Radka Maurová
Reiffeisen stavební spořitelna
Růžička Jan
Stieberovi Marie a Vojtěch
Sýkorová Věra
Šemík Michal
Trávníková Jitka
Urbanová Marcela
Weil-Gotshal
Zaměstnanci firmy Pioneer Investment
Zaměstnanci společnosti Edenred
Zarembová Pavla
ZŠ Jarov věcné dary…………………………………………a další anonymní dárci a dobrovolníci
- 5 -

3. Historie a vznik Kolpingova díla
Kolpingova rodina Praha 8
je kolektivní člen občanského sdružení Kolpingovo dílo ČR a současně
Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Má
vlastní právní subjektivitu.
Zakladatelem svazu je německý katolický kněz Adolf Kolping, který od
roku 1850 inicioval po celé střední Evropě zakládání spolků na podporu
chudých tovaryšů v době velké hospodářské krize, která devastovala
řemeslný stav nejen materiálně, ale rovněž morálně. Mladíci, kteří ztratili
dosavadní zázemí v rodinách řemeslných mistrů, ježto nedokázali nadále
konkurovat vznikajícím manufakturám, se soustřeďovali ve velkých
městech v laciných ubytovnách a putykách, kde čekali na svou pracovní
příležitost špatně placené práce v továrně. Adolf Kolping nabízel
alternativu: spolkové domy, které poskytovaly materiální, duchovní,
vzdělávací a výchovnou pomoc. Kolping již ve své době razil princip, že nejúčinnější pomocí je
podpořit člověka tak, aby byl schopen se o sebe postarat sám. Kladl při tom důraz především na
celoživotní vzdělávání, ale i zakládání svépomocných skupin a spolků. Tovaryši si své domy
spravovali sami prostřednictvím volené samosprávy.
Adolf Kolping poznal z vlastní zkušenosti, jak těžký úděl měla v době hospodářské krize mládež.
Přestože byl nadaný, rodina neměla prostředky na jeho studia a proto se nejdříve vyučil ševcem.
Jeho touha po vzdělání a velká píle však nezůstala bez povšimnutí a tak nakonec vystudoval za
pomoci mecenášů. Školy zvládl v polovičním čase, než měli k dispozici jeho mladší spolužáci. I
později pracoval za dva: vedle svých kněžských povinností byl úspěšným publicistou, vydával
vlastní noviny, byl autorem mnoha článků o významu rodiny a víry pro jednotlivce i celou
společnost, zakladatelem spolkových domů a především neúnavným šiřitelem myšlenky pomáhat
lidem na okraji společnosti prostřednictvím vzdělávání a duchovní výchovy. V průběhu své činnosti
se neustále potýkal s byrokracií a čelil nejrůznějším útokům úřednických šimlů, ba i pohoršením z
řad vlastní církve. Již za jeho života však vznikly desítky spolkových domů na podporu pracující
mládeže po celé střední Evropě. V českých zemích zapustil svaz své kořeny již v r. 1852.
Kolping také celý život zápasil o své zdraví. Z důvodu naprostého vyčerpání neúnavnou prací
zemřel předčasně po několikadenním zápase o vlastní dech. Papežem Janem Pavlem II. byl označen
za sociálního apoštola církve a v říjnu r.1992 v Římě blahořečen. Má velké zásluhy na formulování
sociální nauky katolické církve
V současné době vykonává Kolpingovo dílo angažovanou sociální práci ve více než 50 zemích
všech kontinentů a eviduje přes půl miliónu členů. Je nositelem statutu poradce při OSN,
Mezinárodním úřadu práce (ILO) a Radě Evropy.
Všechny články svazu jsou řízeny demokraticky voleným představenstvem, jehož členem bývá i
duchovní osoba. Kolpingova rodina Praha 8 byla založena v roce 1993. Ke konci roku 2012
evidovalo naše sdružení 40 dospělých členů.
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4. Poslání, postoje, úkoly a cíle
… bolesti doby vám ukážou, co máte dělat ….

(A.Kolping)

Kolpingova rodina navazuje svou činností na Program Mezinárodního Kolpingova
díla
I.

Základní poslání:
Kolpingova dílo v duchu křesťanské solidarity a zodpovědnosti za obecné blaho přispívá
svou činností k řešení sociálních problémů. Pro konkrétní zaměření své práce se členové
rozhodují na základě sociálních potřeb v místě působení organizace. Kolpingova rodina
Praha 8 naplňuje své poslání především pomocí ohrožené rodině.

II.

Postoje, cíle, úkoly a prostředky:
1. Manželství a rodina.

Postoj:

Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti.

Cíl:

Důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochrana prostřednictvím zákonných,
politických a sociálních opatření.

Úkol:

Hlavním úkolem organizace je posílení a zachování základních funkcí ohrožené rodiny.

Prostředky: Poskytované sociální služby. Společenská angažovanost členů sdružení.
2. Práce a povolání.
Postoj:

Práce není jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou
společnosti.

Cíl:

Důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivá odměna za vykonanou práci.

Úkoly:

Celoživotní vzdělávání členů. Zvyšování kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním
a posílení jejich šancí na uplatnění na trhu práce.

Prostředky: Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky,
stáže). Kvalifikační a rekvalifikační nabídky uživatelům soc. služeb (kurzy, besedy).
3. Společnost a stát.
Postoj:

Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních lidských práv a svobod.

Cíl:

Aktivní účast členů i uživatelů služeb na demokratickém spoluutváření společnosti.

Úkoly:

Vytvoření základního povědomí o právech a povinnostech občanů a rodičů

Prostředky: Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky,
stáže). Sociálně-právní poradenství.
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5. Organizační struktura
Mezinárodní Kolpingovo
dílo
sídlo v Kolíně nad Rýnem

Kolpingovo dílo ČR
sídlo ve Žďáru nad
Sázavou
Kolpingovy rodiny

Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina
sídlo Praha 8, Bohnická 32

Shromáždění členů
vrcholný orgán sdružení, rozhoduje o základních úkolech, postupech a cílech,
volí členy představenstva, předsedu a sekretáře, revizní komisi
schvaluje plány a zprávy o činnosti a hospodaření sdružení

Představenstvo

Revizní komise

 statutární orgán sdružení, řídí jeho
činnost mezi jednotlivými
shromážděními členů
 ze své činnosti se zodpovídá
shromáždění členů
 je voleno tajným hlasováním

 kontroluje práci představenstva
 kontroluje hospodaření sdružení
 kontroluje činnost a hospodaření
jednotlivých projektů
 je volena shromážděním členů

Složení představenstva:
Předseda:
Sekretář, statut. zástupce:
Další členové:

Složení revizní komise:
předseda:
členka:
členka:

PhDr. Bohumil Mimra
Mgr. Jana Zemanová
Blanka Mühlhoferová
Ing. Milena Štefková
Mgr. Marie Stieberová
Petr Matiášek
Tomáš Kašpar
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Václav Baše
Jitka Krausová
Vladimíra Mimrová

6. Činnost sdružení
Činnost Kolpingovy rodiny v Praze 8 je strukturována do 2 základních oblastí:
1. Sociální služby (podrobněji na str.12-18)
Hlavní činnost sdružení.
Sdružení poskytuje od r. 1994 sociální služby rodinám ohroženým sociálním vyloučením,
především matkám s dětmi v těžké životní situaci, registrované jako:




Azylový dům
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Krizová pomoc

Zaměřuje se na mladé rodiče bez rodinného zázemí a zkušeností, kteří vykazují
rodičovskou nezralost, jsou ohroženi sociálním vyloučením, popř. žijí rizikovým
způsobem života. Připravuje je pro samostatný život a kompetentní rodičovství. Sociální
služby jsou poskytovány v zařízení Kolpingův dům a v tréninkových bytech.
Kolpingův dům byl v roce 2005 v rámci udělování Ceny Olgy Havlové oceněn za vynikající
realizaci projektu nadací Výbor dobré vůle.
2. Činnost členů sdružení
Zahrnuje veškeré akce sdružení určené především jeho členům, které jsou vzdělávacího,
společenského nebo volnočasového charakteru. Těchto akcí se rovněž mohou účastnit
uživatelé sociálních služeb. Nejvýznamnější akce v r.2012:
-

-

-

Tři partnerská česko-německá setkání rodin v termínech 25.-27.5. (Hejnice), 7.- 9.9. a
16.-18.11.(Schirgiswalde). Náplní těchto již dlouholetých setkání byla výměna
zkušenosti s totalitními praktikami, spolupráce s médii, A.Kolping a jeho dílo,
zásady a způsoby práce v Kolpingových rodinách, společná pouť a vandrování. Tato
setkání byla finančně podpořena Fondem budoucnosti.
Vzdělávání členů sdružení na téma Sociální nauka církve
Evropské setkání Kolpingovy mládeže v Jižním Tirolsku. Téma: světová náboženství
a jejich vliv na kulturu, solidarita s potřebnými
Oslavy 20. výročí Kolpingova díla ČR ve Žďáru nad Sázavou dne 20.10. 2012:
slavnostní mše s kardinálem Dominikem Dukou, raut za účasti mezinárodních hostů a
odpolední koncert souboru Hradišťan
Návštěvy zahraničních Kolpingových rodin spojené s prohlídkou Kolpingova domu:
21.-23.8. Kolping Nordsee a 19.10. Diecéze Erfurt
Prezentace činnosti sdružení před veřejností:
Den sociálních služeb Prahy 8 a Den neziskových organizací u Anděla v Praze 5
Kolpingův den 15.12.: Setkání členů Kolpingovy rodiny u příležitosti významných
dnů zakladatele svazu - četba z ukázky právě překládané knihy Ch.Feldmanna : Adolf
Kolping – Život naplněný solidaritou
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Česko-německé partnerské setkání Schirgiswalde…..
…….a v Hejnici

Starobohnické posvícení před Kolpingovým domem

Prezentace sdružení u Anděla

7 .Sociální služby
Služba 1: Azylový dům
– služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese: Praha 8, Bohnická 32
Azylový dům nabízí dlouhodobé ubytování a základní sociálně právní poradenství matkám s dětmi
v obtížné životní situaci, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a rizikovým způsobem života.
V mnoha případech se pobytem v Kolpingově domě předejde umístění dítěte do ústavní výchovy.
Kapacita azylového domu umožňuje bydlení 7 rodinám v garsoniérách s vlastním příslušenstvím,
kuchyňským koutem a základním vybavením nábytkem, ložním prádlem, kuchyňskými spotřebiči a
nádobím. K dispozici jsou dále 3 pračky, počítače s připojením na internet, společná hala
s televizorem. U domu je dvůr a zahrada.
V Kolpingově domě získávají rodiny také pomoc potravinové banky, pleny, šatstvo, obuv, hračky a
kočárky z charitního skladu.
Služba Azylový dům zahrnuje tyto základní prvky:
- Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
- Poskytnutí ubytování
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
konkrétně:
 podporu rodičovských, sociálních a „hospodyňských“ dovedností
 zvyšování úrovně vzdělání a vědomostí
 podporu při vstupu na trh práce
Cílem pobytu je vytvořit bezpečné zázemí pro vyřešení nepříznivé sociální situace a připravit
uživatele služeb na nový start do života v běžné společnosti. Průměrná délka pobytu je cca 1,5 roku.
Po uplynutí této doby je možné přejít do jednoho z tréninkových bytů, které odpovídají běžnému
způsobu nájemného bydlení. Zde se rodiny s občasnou podporou adaptují na samostatný způsob
života.
Službu Azylový dům jsme v roce 2012 poskytli 39 příjemcům pomoci, z toho 16 matkám a 23
dětem. Z tohoto počtu 4 klientky předčasně ukončily pobyt: v jednom případě z důvodu nástupu do
výkonu trestu, ve 3 případech z důvodu opakovaného vážného porušování domácího řádu.
Spolupracovali jsme s životními partnery a širší rodinou uživatelů služby a s odbornými pracovišti
(Sananim, Acorus, Ospod, Host, lékaři, právníci).
Ve spolupráci se sousední římsko-katolickou farností bylo možné připravit v průběhu roku několik
matek, které vyslovily svůj zájem, na křest vlastní nebo křest jejich dítěte.
V Kolpingově domě vykonávali odbornou praxi studenti z vyšších odborných sociálně-právních
škol (např. Jabok, VOŠ Soc-právní Jasmínová ul., Evangelická akademie, Vysoká zdravotní škola
Evropská, Střední škola Sv.Zdislavy v Ječné, Karlova universita, Universita J.A. Komenského). Žáci
a studenti základních, středních i vyšších odborných škol přicházeli rovněž na hromadné exkurze.
Zvláštní poděkování patří ZŠ Jarov, která své žáky vychovává ke konkrétní solidaritě. Žáci
této školy připravili pro naše matky zábavné odpoledne a prodejem svých výrobků
v prostorách školy dokonce finančně přispěli našemu azylovému domu částkou 4.100,-Kč..
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Popis jednotlivých aktivit azylového domu
1.Dlouhodobé ubytování v bytě azylového domu s vlastním příslušenstvím a vybavením poskytuje
bezpečné zázemí rodině po dobu dostatečně dlouhou k vyřešení nepříznivé sociální situace.
2. Soc. pracovnice konzultují s uživateli služeb nejméně 1x týdně. Podílely se na sestavení plánu
řešení nepříznivé soc.situace, vytváření povědomí o právech a povinnostech rodičů, stabilizaci
financí. Sledovaly naplňování osobních cílů pobytu a hledání cest k jejich naplnění.
3. Vytváření nových návyků a dovedností se věnují 2 lektorky přímo v bytech klientů individuálně,
ale i při skupinové práci v kurzech vaření, pečení, pěstitelství a ručních prací. Matky se učily
připravovat dítěti stravu odpovídající jeho věku, pozorovat jeho zdravotní stav a přiměřený vývoj,
správně jej ošetřovat, pravidelně prát a uklízet, šít, tvořit různé výrobky, hospodárně nakupovat a
skladovat potraviny, používat vhodné pomůcky a prostředky. Každé matce bylo věnováno několik
hodin týdně, v některých případech i denně.
4. Rodiče se v průběhu roku zúčastnili besedy s pediatrem, školení na téma finanční gramodnost a
oddlužení a besedy s odborníkem na téma závislosti. Přímo v domě probíhal po 4 měsíce 2x týdně
počítačový kurz, kde se klientky naučily pracovat ve wordu, excellu, s internetem i poštou. V době
kurzu bylo zajištěno hlídání dětí dobrovolníky.
5. Videotrenerka vedla matky při rozboru pořízené nahrávky (hra, krmení, koupání) ke sledování
projevů dítěte a ke zhodnocení vlastní reakce: zda byla potřeba dítěte správně rozpoznána, přiměřeně
uspokojena, zda byla zkušenost pro dítě povzbuzující a vedla ho k dalším komunikačním pokusům.
6. Psychoterapeut pracoval s klientkami na základě jejich zájmu a dobrovolnosti. Obsah sezení je
důvěrný. Psychoterapie podporuje matky, které si přinášejí trauma z vlastního dětství či partnerství
nebo procházejí fází odvykání na toxických látkách.
7. Rodiče si při společně prožívaných volnočasových aktivitách prohlubovali svůj vztah k dítěti,
obohacovali jej o společnou radost a prožitky, nacházeli nová témata pro komunikaci s dítětem.
Konkrétně bylo realizováno:
- 10 návštev divadel.představení vždy pro 6-10 klientů
- 4 návštěvy filmového představení vždy pro 8-15 klientů
- akce Matějská pouť, Mezi ploty, Bohnické posvícení a Vánoční těšení, Cirkus King, Den
dětí, Drakiada a Mikulášská, oslavy narozenin - účast vždy 20-30 klientů
- zakoupena permanentka do ZOO a na koupaliště
Celkové náklady na službu azylový dům………………………………………………..……………2,664.596
Z toho:
osobní náklady
celkem…………………………………………………………………………..1,967.987
materiálové náklady……………………………………………………………………………….133.303
nemateriální náklady (energie a opravy)……...…………………………………………………..256.961
ostatní služby (nájemné, spoje, účetní, školení apod)…………………………………...………..306.345
Přehled zdrojů na službu azylový dům.….……………………………………………….………….2,664.596
Z toho:
MPSV……………………………………………………………………..……………………...895.000
HM Praha a MČ Praha 8………………………………………….………..…………………….582.000
Nadace (Naše dítě, Člověk člověku, T.Maxové)……………………………………….....……..318.087
Firmy a soukromí dárci.…………………………………………………………………..……...117.373
Kolpingwerk Schweiz………………………………………………………..…………………..280.913
Uživatelé služeb……………………………………………………………..…………...………371.304
Vlastní příspěvek sdružení…………………………………………………..……………...……..99.919

Den otevřených dveří Kolpingova domu

Spolupráce se ZŠ Jarov
-
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….. Výroba draků

Ruční práce – šití…….
-
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Služba 2: Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- služba je poskytována ve 4 tréninkových bytech v Praze 8 a 9.
Služba je poskytována osobám, žijícím v tréninkových bytech organizace, které jsou zároveň
bývalými uživateli služby azylový dům nebo krizová pomoc, jsou nadále v tíživé sociální situaci a
projevily zájem o občasnou podporu a pomoc v oblasti péče o dítě, vedení domácnosti a finančního
zajištění rodiny. Službu jsme poskytli v r.2012 bezplatně 9 rodičům a 15 dětem.
Základními prvky služby
a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 Individuální (nácvik domácích prací, vytvoření plánu domácího hospodaření a umořování
dluhů, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech)
 Skupinové (Kurz práce s PC a kurzy vaření)
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
nabídka volnočasových aktivit, běžné kontakty s místní komunitou v prostředí obecního domu,
pomoc s umístěním dětí do školských zařízení a výběrem zdravotnických zařízení, zprostředkování
kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi
c) Sociálně terapeutické činnosti
zprostředkování rekvalifikačních kurzů, pomoc s hledáním zaměstnání, videotrénink na podporu
komunikačních dovedností, pomoc psychoterapeuta
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc
sociální pracovnice při vyřizování dávek státní soc.podpory a pomoci, příprava na úřední jednání,
právní porada a pomoc při soudních a exekučních jednáních.
Uživatelé služby využívají další nabídky organizace, kterou jsou volnočasové aktivity (návštěva
dětských divadelních představení, volná vstupenka do ZOO, kurzy plavání rodičů s dětmi, různé
veřejné kulturní akce, návštěva matějské pouti a cirkusu, výlety).
Rodiče se mohou zúčastňovat vzdělávací nabídky Kolpingova domu (besedy s odborníky
v Kolpingově domě, PC kurzy, kurzy vaření).
Průměrný počet hodin, věnovaných přímé práci:
Sociální pracovnice…………………………………………………………………….4 hodiny/týden
Lektorka pro nácvik domácích prací……………………………………………..…….2 hodiny/týden
Socioterapeutka………………………………………………………………………...2 hodiny/týden
Videotrenerka…………………………………………………………………………..3 hodiny/měsíc
Celkové náklady na službu SAS pro rodiny s dětmi………………………………………………293.107
Z toho:
osobní náklady celkem………………………………………………………………………..256.349
nemateriálové náklady (opravy)……..…………………………………………………………22.370
ostatní služby (spoje, pohonné hmoty)...….……………………………………………………14.388
Přehled zdrojů na službu SAS pro rodiny s dětmi.……………………………………….………..293.107
Z toho:
MČ Praha 9……………………………………………………………………….…….……….20.000
Nadace (T.Maxové)……………………………………………………………….………….…45.534
Ostatní……………………………………………………………………………………….…….14.486
Vlastní příspěvek sdružení………………………………………………………………….....213.087
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Služba 3: Krizová pomoc
- služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese Praha 8, Bohnická 32
Služba Krizová pomoc je poskytována rodinám s nezletilými dětmi, které jsou ohroženy na zdraví,
popř. na životě akutní krizovou situací a které nemají možnost řešit tuto krizovou situaci vlastními
silami a prostředky nebo těhotné ženě v obtížné sociální situaci, která ji ohrožuje na zdraví nebo na
životě.
Prostory pro krizovou pomoc:
samostatný plně vybavený byt ve dvorním objektu Kolpingova domu ve složení: pokoj, kuchyň,
koupelna s WC, k dispozici je dvůr a zahrada.
Služba je poskytována bezplatně zpravidla na dobu jednoho týdne.
Do služby bylo v r. 2012 přímo zapojeno 127 uživatelů služby, z toho 48 rodičů a 79 dětí.
V krizovém bytě byl v průběhu roku 2012 snížen počet trvale připravených lůžek na 4 s možností
instalace dalších 2 mobilních lůžek v případě větší rodiny.
Služba se ve většině případů zaměřovala na obstarání ubytování pro rodinu po uplynutí kriz.pobytu,
obvykle v některém z azylových domů. Z toho důvodu bylo nutné úzce spolupracovat s oddělením
dávek soc.pomoci a podpory v místě trvalého bydliště, aby byly zajištěny finanční prostředky pro
další azylové ubytování. Uživatelům byly poskytovány po dobu pobytu nezbytné potraviny, pleny,
oděvy, čisticí a prací prostředky. Někdy i drobná finanční výpomoc na jízdenky. Uživatelé měli zdarma
k dispozici telefon a internet pro aktivní zapojení do řešení krizové situace.

Průběh služby konzultují soc.pracovnice denně. Vyhodnocuje se majetková situace rodiny, možnosti
pomoci příbuzných, zájmy dětí a zdroje pomoci konkrétní rodině.
Rodině se také věnovala pracovnice v soc.službách, která sledovala zejména, zda jsou uspokojeny potřeby a
zájmy dětí, popř.pomáhala se zajištěním ubytování pro děti (dočasné umístění v Klokánku nebo podobném
zařízení). Rodina před ukončením služby dostává vždy konkrétní nabídku dalšího ubytování, větší možnosti
ubytování bývají mimo Prahu.

Pomoc rodinám v krizi hodnotíme jako velmi naléhavou, protože v posledních letech stoupá počet
rodin, které náhle přišly o bydlení a zůstávají i s dětmi na ulici.
Celkové náklady na službu Krizová pomoc……………………....………………………….……...786.879
Z toho
Osobní……………………………………………………..………………………………….......558.219
Materiálové………………………………………….…………………….………………….……11.542
Energie………………………………………………………………….………………………….95.604
Opravy ……………………………………………………………….……………………………15.000
Ostatní služby(spoje, nájemné, účetní, školení)………………….………………………………106.514
Celkové zdroje služby Krizová pomoc.………………………………..…………………………….786.879
Z toho:
Magistrát……………………….……..………………………………………..….…….……...…280.000
MPSV ČR…………………………...………………………………….………..………………..282.000
Nadace a nadační fondy….………………………………………………………..…………….….40.000
Firmy a fyzické osoby……………….………………..……………………………..……………..74.924
Mezinárodní Kolpingovo dílo……….…………………..……………………………..…………..42.426
Vlastní příspěvek sdružení………….……………..…………………………………..…………...67.529

Počítačový kurz

Kurz vaření a pečení
-
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8. ZAMĚSTNANCI
Zaměstnanci sdružení zajišťují úkoly sociálních služeb.
Úvazky některých zaměstnanců jsou rozděleny mezi jednotlivé sociální služby.
Do přímé práce s klienty byli v r.2012 především zapojeni:
1 vedoucí sociálních služeb (úvazek 1,0)
2 sociální pracovnice (úvazek 2x 1,0)
2 lektorky pro nácvik praktických dovedností jako je vaření, praní, nakupování, péče o
domácnost a čistota dítěte (úvazek 2x 1,0)
1 socioterapeutka pro zajištění volnočasových aktivit rodin a osvětových činností (1x 0,5)
1 domovnice pro noční dozor (úvazek 0,5)
1 psychoterapeut (úvazek 0,2)
1 videotrenérka pro nácvik dobré komunikace mezi matkou a dítětem (DPP do 150 hodin)

Další nezbytní zaměstnanci, jejichž hlavní úkoly nespočívaly v přímé práci s klienty:
1 ředitelka (úvazek 0,75) zajišťující především finanční prostředky, spolupráci s veřejností
a různými institucemi, agendu zaměstnanců, evidenci, archivaci
1 údržbář (úvazek 0,6)
1 účetní (externí pracovník)
1 hospodyně pro sklad prádla, potravin, šatstva a čisticích prostředků (úvazek 0,5)
1 supervizorka (DPP)

Vzdělávání zaměstnanců:
-

pravidelná případová supervize
24 hodin povinného vzdělávání na zaměstnance a rok (odborné výcviky, účast na odborných
seminářích, kurzech a školeních, stážích, konferencích)
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9.Hospodářský výsledek roku 2012:
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V r. 2012 se naše sdružení poprvé ve své historii dostalo do závažné ztráty, jejíž zdůvodnění je
popsáno v úvodu výroční zprávy. Situaci jsme zvládli díky finanční rezervě, kterou jsme si
v minulých letech vytvořili.
Věříme, že se nám v následujících letech podaří získat náhradní zdroje za snížené dotace.
V opačném případě budeme nuceni přijmout úsporná opatření v podobě snížení počtu zaměstnanců.

10. Obrazová příloha

Chodíme rádi do divadla…….

….nebo do kina
-
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… jezdíme na výlety

……zajímáme se o život farnosti

-
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…slavíme svátky

-
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Nejraději si s mámou hrajeme na zahradě

-
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-
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Učíme se nové věci
……a užíváme si s mámou

-
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……….máme rádi zvířátka

…a dobře se o ně staráme

…učíme se různé věci:

...plavat s mámou

-
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……a také s dalšími dětmi

vařit s mámou……

….a někdy i s tátou
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….sami se napapat

...a upéct dobroty

-
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….protože rádi oslavujeme

-
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Sbírka ve prospěch azylového domu

Na dvoře azylového domu

-
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Česko-německé setkání mládeže

Mezinárodní mírové putování Kolpingova díla

-
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Kolpingův dům

Kontakty:

Bohnická 32
181 00 Praha 8
Tel.:
Fax:
mobil:

+420 283 850 113
+420 283 851 547
+420 603 297 833

e-mail:
kolping@kolpingpraha.cz
internetové stránky: www.kolpingpraha.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 8
číslo účtu: 120730227/0100

