Výroční zpráva za rok 2015
Farní charita Nymburk

Předkládáme tímto výroční zprávu za rok 2015. V lednu 2015 se novou statutární zástupkyní
Farní charity Nymburk stala paní Hana Nehybová, která přijala do své kompetence užívání
objektu charity v Tyršově ulici. Převzala tak stávající půjčovnu kompenzačních pomůcek
s myšlenkou rozšířit a doplnit tuto aktivitu o další nabídky sociálních služeb pro město
Nymburk. V červnu byl otevřen „obchůdek“ neboli sociální šatník a humanitární sklad, kde
byly od 1. 6. 2015 zaměstnány čtyři pracovnice z evidence Úřadu práce. Díky anonymním
dárcům a lidské solidaritě byl obchod rychle vybaven použitým oblečením pro děti i dospělé a
také předměty běžné spotřeby. Téměř okamžitě si sociální šatník získal své zákazníky.

Po dubnovém jednání se zástupci města Nymburk bylo rozhodnuto o zřízení Nízkoprahového
denního centra pro osoby bez přístřeší v Nymburce. Pro tyto účely byly vyhrazeny v přízemí
objektu prostory s denní místností a sociálním zařízením. Přes určité finanční nesnáze bylo
centrum koncem roku uzpůsobeno k užívání, sporadicky ho využívá několik klientů. Do
budoucna se plánuje rozšíření a modernizace dle poptávky a potřeby veřejnosti, což je
samozřejmě závislé na výši získaných dotací a grantů. V roce 2015 byla činnost „nízkoprahu“
plně v režii osob, které tuto aktivitu vykonávali v rámci dobrovolnictví bezplatně.

V květnu se začal realizovat další záměr pro využití objektu charity. Po jednání se zástupci
města bylo odsouhlaseno vybudování Dobrovolnického centra v Nymburce, na což byla v září
městem poskytnuta dotace 10 000 Kč. Cílem projektu bylo zlepšení a dostupnost sociálních
služeb ve městě a možnost volnočasových aktivit jak pro dobrovolníky, tak i pro budoucí
klienty. Následovala provizorní úprava prostor, získání koordinátorky dobrovolníků, jednání
s institucemi, které by chtěly možnost dobrovolnictví využít a nakonec depistáž zájemců o
dobrovolnickou činnost. V prosinci byly realizovány jednotlivé pohovory se zájemci –
studenty místního gymnázia a provedena příprava na školení dobrovolníků. Do budoucna je
počítáno s dobrovolnickým programem ve zdejší nemocnici a ostatních institucích, největší
zájem byl zaznamenán o doučování dětí se slabým prospěchem přímo v prostorách objektu
charity. Organizace dobrovolnického centra byla v roce 2015 plně realizována na bezplatné
bázi, dotace byla využita na nutné výdaje a řádně vyúčtována. Cílem pro rok 2016 je
akreditace služby a zajištění měsíční mzdy pro koordinátorku a finančního příspěvku pro
ostatní, co se na akci podílejí.

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 Farní charita Nymburk s výše uvedenými činnostmi
začínala, je přiložen pouze stručný výčet některých realizací.

Personální zabezpečení poskytovaných služeb v roce 2015
Nízkoprahové centrum

pracovník v soc. službách, sociální pracovník

Půjčovna KP a „obchůdek“

pracovnice z Úřadu práce, smlouva na 1 rok

Dobrovolnické centrum

koordinátorka, soc. pracovník, dobrovolníci

Počet klientů v roce 2015
Nízkoprahové centrum

18x vydáno oblečení (i opakovaně) cca 5 klientů

Půjčovna KP

72 klientů

Dobrovolnické centrum

2 klienti, 15 dobrovolníků

Příjmy z činností v roce 2015
Nízkoprahové centrum
Půjčovna KP
Sociální šatník
Dobrovolnické centrum

0
32 305,-- Kč
102 777,-- Kč
10 000,-- Kč

přijato 3 878 ks věcí od dárců
dotace

Činnost Farní charity Nymburk se v roce 2015 začala výrazněji rozvíjet, než tomu bylo
v předešlých letech. Objevily se nové projekty a do budoucna je počítáno s ještě větším
využitím stávajících prostor. Cílem je zlepšení sociálních služeb ve městě a obohacení o
služby, které ve městě chybějí, jsou veřejností žádané a společensky vítané. Služby nebudou
realizovány izolovaně, ale je zde snaha o propojení služeb s ostatními organizacemi
v Nymburce, aby v rámci spolupráce i s jinými subjekty došlo k větší efektivitě a naplnění
sociálních potřeb veřejnosti.
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