2015

Přednášková činnost, MC Zahrádka,
podpora pěstounů, klubová činnost

Zpráva o činnosti

Chceme napomáhat rozvoji přirozeného života napříč všemi
generacemi v životě jednotlivce, rodiny a společnosti, v souladu s
tradičními křesťanskými hodnotami. Vytváříme prostor pro setkávání
lidí různých generací formou klubové činnosti, přednášek, akcí a
aktivit. Podporujeme rodinný život a zdravé rodinné vazby,
podporujeme pěstounské rodiny.

Krok pro všechny generace z. s.
Mariánská 551/47, Česká Lípa
604 670 510
www.krokpro.cz, info@krokpro.cz
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
ÚVOD
Rok 2015 byl sedmým rokem existence naší organizace a my se s vděčností
ohlížíme za celou řadou událostí a akcí, které tento rok přinesl. V souladu
s naší vizí to byly jednorázové i dlouhodobé aktivity, které měly za úkol
podpořit rodinný život napříč všemi generacemi.
Mateřské centrum Zahrádka se již třetím rokem věnuje nejmladší generaci.
Maminky a tatínkové sem přicházejí, aby se podělili o své starosti i radosti a
načerpali inspiraci pro harmonické rodinné soužití. Během roku proběhla
celá řada akcí, při kterých také pomáhali členové a mládež Jednoty bratrské.
Klubová činnost pomáhá mladým lidem setkávat se osobně, komunikovat a
hrát fair play při deskových hrách či airsoftu. Starší generace oceňuje večery
zvané Cestománie. Návštěvníci se často sjíždějí z blízkého i dalekého okolí,
aby se u nás mohli setkat se svým oblíbeným cestovatelem. Preventivní
přednášky na školách jsme realizovali pouze do června. Od září nám již na
tuto činnost nestačily kapacity. Doprovázení pěstounských rodin se
v letošním roce rozvinulo jak do kvality tak i množství doprovázených rodin.
Zrealizovali jsme první vzdělávací víkendový pobyt, kde se řada rodin mohla
sblížit a jejich přátelství pokračuje na neformální rovině. V podpoře pěstounů
jsme od září zaměstnali nového klíčového pracovníka.
Těší mě, že se návštěvníci našich aktivit, akcí a služeb rádi vracejí. Dík
patří všem pracovníkům, kteří se s láskou a porozuměním připravují na každé
setkání. Děkuji také všem sponzorům a organizacím, kteří v roce 2015
podpořili naši práci finančně.

Mgr. Miroslav Boš – předseda
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MATEŘSKÉ CENTRUM ZAHRÁDKA

Tento rok jsme zahájili karnevalem pro děti na téma 50 let Večerníčku,
dále jsme v únoru pořádali v rámci akce Týden manželství večeři při svíčkách
pro manželské páry (účast 5 párů) s přednáškou a testem temperamentů.
Z dalšího programu mateřského centra bych zmínila společné čtení knihy
Strom pokladů (probíhalo v měsíci dubnu), podle které jsme následně
připravili pro rodiče s dětmi z klubíku sobotní hravé odpoledne. Hlavním
programem byla cesta za pokladem se zastávkami vztahujícími se ke knize.
Odpoledne bylo zakončeno opékáním a společně stráveným podvečerem.
Účast byla 10 rodin s dětmi.
Prázdninový provoz MC probíhal
v upravené, ale nezkrácené podobě.
V odpoledním klubíku jsme nabídli
možnost využití zahrady ke hrám a
posezení. Stejně jako loni maminky
s dětmi využívaly nabízený program
vděčně a v celém rozsahu, zvláště s
přihlédnutím k tomu, že jiná
zařízení o prázdninách provoz
zredukují či úplně přeruší.
Na konci srpna jsme pozvali
rodiny na akci Rozloučení s létem.
Třicet účastníků si s nadšením
vyzkoušelo jízdu na koni a
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zatancovalo country tance pod vedením skupiny Stará almara ze Cvikova.
V září jsme připravili vyrábění pro maminky, kdy byl čas využít nové
pomůcky (šablony do vyřezávacího stroje, speciální papíry) a vyrobit různé
druhy přání, například k narozeninám.
Drakiáda se konala v říjnu, kdy jsme si i přes nepřízeň počasí užili zahradu
s teplou polévkou a opékáním. Někteří tatínkové se přiznali, že draka pouštěli
poprvé v životě.
V listopadu jsme uspořádali jablečné odpoledne, s ochutnávkou výrobků
z jablek, moštováním a soutěžemi.
V adventní době jsme zdobili věnce a přáníčka. Na začátku prosince jsme
poprvé zorganizovali akci Mikuláš domů, která měla malým dětem umožnit
v klidu domácího prostředí poprvé zažít návštěvu Mikuláše s čertem, který
bere ohledy na křehkost dětské duše.
Příležitost užít si společné chvíle nabídla i oslava Vánoc s nadílkou hraček
do klubíku i každému dětskému návštěvníkovi.
Od listopadu nepravidelně otvírá pan Mgr. Miroslav Boš výchovné okénko,
ve kterém mluví o výchově
dětí a vztazích v rodině.
Maminky s námi společně
objevují hloubku tradičních
hodnot ve výchově i v
partnerských vztazích.
Od začátku roku byl
provoz v mateřském centru,
i přes nemocnost, zachován
v plném rozsahu a za to
patří dík dobrovolníkům,
kteří pomáhali provoz
zajistit.
Klubík navštívilo 676 návštěvníků (v opakované docházce) během celého
roku. Podařilo se do programu zapojovat celé rodiny a prohlubovat vztahy.
Díky finanční podpoře Města Česká Lípa jsme mohli uhradit spotřebované
energie, zakoupit stolní počítač (využívá se pro vedení pokladny a další
potřebné agendy), pořídit slunečník k pískovišti (zvláště v parném létě jsme
jeho stín náležitě ocenili), dokoupit potřebné komponenty k výrobě
polotovarů a výtvarné potřeby pro vyrábění rodičů, kteří při této činnosti
relaxují.
Barbora Šrajbrová
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PODPORA PĚSTOUNŮ
Podpora pěstounů v Kroku doprovází pěstouny od roku 2014. Tato služba
byla založena na základě vydání novely zákona o sociálně právní ochraně dětí
platného od roku 2013. Má zajišťovat doprovázení a služby pěstounským
rodinám a celkově rozvíjet formu rodinné péče o děti vyrůstající bez trvalé
péče biologických rodičů a postupně tak nahrazovat péči ústavní. Hlavním
důvodem, proč se Krok zapojil do doprovázení pěstounů je dlouholetá osobní
zkušenost s pěstounskou péčí zakladatele služby Miroslava Boše a jeho
manželky.
Dohody
Se všemi zájemci z řad pěstounů, kteří a nás kontaktovali s žádostí o
sepsání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohody), byla dohoda
sepsána. V roce 2015 bylo sepsáno celkem 9 dohod a jedna ukončena
z důvodu dosažení zletilosti dítěte. Počet uzavřených dohod vzrostl z 5 (v roce
2014) na 13, z toho 3 jsou s pěstouny na dobu přechodnou.
Obrátili se na nás 3 zájemci o pěstounskou péči, kterým jsme předali
podrobné informace ohledně tohoto poslání a rádi zodpověděli nespočet
jejich dotazů.
Pracovní tým
V roce 2015 pracoval v Kroku v projektu Podpory pěstounů jeden
pracovník na 1/2 úvazku, v září se pak k němu přidal druhý také na 1/2
úvazku. Předpokládáme, že i v roce 2016 uzavřeme další dohody a rozšíříme
pracovní tým o dalšího spolupracovníka na 1/4 úvazek.
Služby pěstounům poskytované Krokem
Respitní (odlehčovací) péči využily tři pěstounské rodiny u jiných
poskytovatelů, Krok zaplatil poplatek. Jedenkrát Krok zajišťoval jednodenní
respitní péči ve spolupráci s Farní charitou.
Odbornou péči využívalo pět rodin. Jednalo se nejčastěji o konzultace
s psychologem, ale také např. s výživovým poradcem.
Krátkodobou péči využívala jedna rodina. Poskytoval ji pracovník
Kroku.
Kontakt s biologickou rodinou zajišťoval Krok pro 6 dětí. Během této
služby v plném rozsahu asistoval pracovník Kroku. Neasistované kontakty
proběhlé v prostorách Kroku nebyly tento rok evidovány. Celkem proběhlo 32
asistovaných kontaktů. Krok dále zajištoval 6 kontaktů ohledně předávání
dětí z pěstounské péče na dobu přechodnou (dále jen PPPD) do adopce či
další péče.
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Vzdělávání pěstounů
proběhlo v prostorách Kroku
12×, z toho 3× pro pěstouny
na přechodnou dobu, 1×
v Doksech a 1× víkendové
vzdělávání v Loubí.
Vzdělávání se konalo
v odpoledních hodinách a
průměrná účast byla pět
účastníků. Odborné
přednášky zajišťovali tři
lektoři. Dále pěstouni
využívali některá vzdělávání
organizovaná Farní charitou v České Lípě. Pěstouni splnili celkem 93 % hodin
povinného vzdělávání.
Poradenství nebylo tento rok evidováno. Od roku 2016 již evidováno
bude.
Pavla Bošová

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Preventivní přednášky na školách probíhaly v roce 2015 pouze do června.
Spolupracovali jsme se třemi školami, které se snažily v maximální míře
využít rozsah námi nabízených přednášek. Odpřednášeno bylo 44 hodin a tím
bylo v rámci preventivních programů osloveno 475 žáků základních škol,
většinou na druhém stupni.
Preventivní programy jsme nabízeli pod zastřešením organizace ACET z. s.
ve verzi akreditované více jak pět let. Od počátku roku byla v ACETu zahájena
transformace na certifikované programy, které žádají lektora na plný úvazek.
Z kapacitních důvodů jsme proto byli nuceni tuto činnost ukončit.
Preventivní programy jsme stále připraveni nabídnout zvláště
organizacím, které doprovázejí pěstounské rodiny. V této oblasti máme více
jak pětiletou zkušenost. Nabídka programů je uvedena na našich
internetových stránkách.
Mgr. Miroslav Boš
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AIRSOFT KLUB DAVID
Již pátým rokem se schází chlapci a muži, aby se společně odreagovali od
všedních starostí při hře zvané Airosoft.
Schůzky se uskutečňují v době letního času od 17 hodin mimo období
letních prázdnin. Schází se nás kolem 5-8 hráčů. Stále si připomínáme jak
zacházet se zbraněmi. Naše „zbraně„ jsou sice jenom makety, ale i s nimi
může dojít lehce ke zranění. Jak v životě tak při hře klademe důraz na
čestnost, tzn. přiznání zásahu kuličkou při hře nebo netrefení se do soupeře v
jasné situaci. Zdůrazňujeme si, že čestné chování při hře, dodržování pravidel
a schopnost přiznat si porážku jsou pro nás důležitější než vyhrát a trefit co
nejvíce hráčů.

KLUB DESKOVÝCH HER
Hráči dochází do klubu deskových her pátým rokem.
K setkávání hráčů dochází již tradičně v pondělí po 17. hodině na předem
určeném místě a to v době zimního času. Hry se snažíme dohrát do 19 hodiny.
Schází se nás kolem 6-8 hráčů
Hrajeme naše oblíbené deskové hry (Sankt Petersburg, Vikingové,
Poštovní kurýr, Puerto Rico a na závěr velmi oblíbenou hru Dixit), ale občas
se najde čas k vyzkoušení nových her. Také si uděláme čas na společné
popovídání a sdílení novinek z našich životů.
Vyrovnat se s porážkou není jednoduché, ale i prohrávat se musí umět a z
výhry našich protihráčů se dá poučit do příštích her.
Jan Fiala
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CESTOMÁNIE A VÝLETY
Uskutečnili jsme celkem sedm pořadů („navštívili“ jsme pět států ve dvou
světadílech). Besed se zúčastnilo 144 návštěvníků, tj. v průměru 20 na
besedu. Největšímu zájmu se těšila beseda o Islandu, dále též o Arménii a
Gruzii. Velmi zajímavé bylo poutavé putování k pramenům posvátných řek v
oblasti Himalájí v Indii.
Výlety: Během roku jsme vyrazili na šest výletů, kterých se zúčastnilo 98 lidí
(67 dospělí + 31 děti). Při tom jsme poznávali krásy přírody nejen Českolipska
ale též Děčínska.
Největší účast zaznamenal výlet za brtnickými ledopády, kde bylo hodně
hostů turistů z KČT a také dětský turistický oddíl Tomíků z Práchně.
Májového výstupu na Ronov se zúčastnili opět mladí turisté Tomíci, kteří byli
velmi vděční a se zájmem plnili úkoly po trase, která je dovedla na zříceninu
hradu a k nalezení ukrytého pokladu.

Ing. Václav Merhulík
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Provoz jednotlivých aktivit byl hrazen z několika zdrojů. Cestománie a
přednášková činnost si na sebe vybíraly z příspěvků účastníků. V MC
Zahrádka byly mzdové prostředky hrazeny díky jedinému dárci a na energie a
vybavení jsme obdrželi příspěvek od Města Česká Lípa. Nemalá část provozu
při aktivitách a jednotlivých akcích byla zajištěna díky obětavé práci
dobrovolníků ze Sboru Jednoty bratrské v České Lípě. Podpora pěstounů byla
hrazena plně ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
Miroslav Boš
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STŘEDISKA
Výnosy celkem
rozdíl
Náklady celkem

10
10
10
10
20
10
10
10
20
30
10
90

10
20
30
10
20
30
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
10
10
10
10
10

Výnosy
Tržby z vl. výroby
Tržby za služby
Tržby za zboží
Úroky bankovních účtů
Úroky za spořících účtů
Jiné ostatní výnosy
Výnosy majetku
Dary
Sbírky na střediska
Ostatní příspěvky
Provozní dotace
Dotace z monulého roku
Náklady
Kancelářské potřeby
Odborná literatura
Spotřeba materiálu
Elektřina
Plyn
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady za reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zák. sociální pojištění
Zák. zdravotní pojištění
Zák. pojištění odpovědnosti
Sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Dary
Poplatky z běž. Účtu
Odpisy

2015

VLASTNÍ
ZAHRÁDKA PODPORA PĚST.
200
300
400
39 838 Kč 144 877 Kč
477 808 Kč
-6 825 Kč
18 798 Kč
477 808 Kč
46 663 Kč 126 080 Kč
0 Kč

38 890 Kč
298 Kč

39 360 Kč
1 117 Kč

650 Kč
80 900 Kč

5 808 Kč
1 771 Kč

23 500 Kč

444 550 Kč
33 258 Kč

2 316 Kč

25 811 Kč
219 Kč
9 984 Kč
643 Kč
2 187 Kč

215 Kč
729 Kč

21 179 Kč
2 205 Kč
7 500 Kč

348 Kč
298 Kč

3 580 Kč
1 117 Kč

1 044 Kč

638 Kč
190 Kč
16 515 Kč
20 150 Kč
1 Kč

8 973 Kč
2 104 Kč
4 598 Kč
52 367 Kč
14 561 Kč
4 375 Kč
205 Kč

11 000 Kč
74 601 Kč
281 089 Kč
51 734 Kč
18 626 Kč
869 Kč

1 000 Kč
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PROVOZNÍ
100
23 Kč
-4 107 Kč
4 130 Kč

10
10
10
10

22,9 Kč

20
10
10
10
20
30
10
90

10

666 Kč

20
30

90 Kč

10
20
30
10
10
10
10
10
10
10
10

827 Kč
2 000 Kč
2 Kč

20
30

1 Kč

10
10
10
10
10

544 Kč

VÝKAZ ZISKU A
ZTRAT
662 546 Kč
662 546 Kč
7 866 Kč
654 679 Kč
654 679 Kč

SOUČTY

0 Kč
78 250 Kč
1 415 Kč
23 Kč
0 Kč
650 Kč
0 Kč
80 900 Kč
0 Kč
0 Kč
468 050 Kč
33 258 Kč
34 601 Kč
1 990 Kč
31 253 Kč
3 063 Kč
10 416 Kč
0 Kč
4 972 Kč
1 415 Kč
0 Kč
20 611 Kč
2 294 Kč
96 540 Kč
355 606 Kč
66 298 Kč
23 001 Kč
1 075 Kč
0 Kč
1 000 Kč
0 Kč
544 Kč

78 250 Kč
1 415 Kč
23 Kč
650 Kč
80 900 Kč

468 050 Kč
33 258 Kč

67 844 Kč

13 479 Kč
4 972 Kč
1 415 Kč
20 611 Kč
2 294 Kč
96 540 Kč
355 606 Kč
66 298 Kč
23 001 Kč
1 075 Kč
1 000 Kč
544 Kč
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V roce 2015 nás podpořili:

KONTAKT
Krok pro všechny generace z. s.
Mariánská 551/47
470 01 Česká Lípa Ing.
www.krokpro.cz
email: info@krokpro.cz
tel.: 604 670 510

Členové výboru:
Mgr. Miroslav Boš - předseda
Ing. Václav Merhulík,
Barbora Šrajbrová

11

