Výroční zpráva za rok 2016
Farní charita Nymburk

Předkládáme tímto výroční zprávu za rok 2016.
Jaký byl pro Farní charitu Nymburk rok 2016? Určitě se dá říci, že to byl rok nabitý
událostmi, rok trochu hektický, trochu působící stres, ale zcela jistě rok, který přinesl spoustu
nových zkušeností a možností. Snažili jsme se být více otevřeni veřejnosti, lépe informovat o
našich službách a aktivitách, rozšiřovat a zkvalitňovat poskytované služby.
Naše služby:
-

Sociální šatník a půjčovna kompenzačních pomůcek
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Dobrovolnické centrum

Všechny naše aktivity a činnosti byly a jsou provozovány v objektu Farní charity Nymburk,
v Tyršově ulici 696.

Sociální šatník a půjčovna kompenzačních pomůcek
V červnu 2016 byl „obchůdek“ přestěhován do upravených prostor v zadní části objektu,
došlo tak ke zkvalitnění zázemí jak pro personál, tak také pro zákazníky. Personální obsazení
služby bylo zabezpečeno zaměstnáním čtyř pracovnic, jejichž financování umožnil projekt
Úřadu práce Zaměstnanost. Rovněž prostor pro skladování kompenzačních pomůcek byl
kompletně opraven a vybaven novými regály pro snazší manipulaci. Díky anonymním
dárcům a lidské solidaritě byl „obchůdek“ po celý rok vybaven jak sezonním, tak běžným
oblečením a potřebami pro děti i dospělé.
Přijaté finanční dary v rámci sociálního šatníku:
1/2016

15 105,-- Kč

7/2016 21 290,-- Kč

2/2016

14 510,-- Kč

8/2016 18 271,-- Kč

3/2016

11 625,-- Kč

9/2016

23 494,-- Kč

4/2016

13 640,-- Kč

10/2016

21 046,-- Kč

5/2016

10 698,-- Kč

11/2016

21 250,-- Kč

6/2016

17 270,-- Kč

12/2016

17 640,-- Kč

Všem dárcům děkujeme za podporu.

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Pro nízkoprahové centrum byly a jsou užívány prostory v přízemí objektu. Provozní doba je
shodná s otevírací dobou sociálního šatníku. Klienty jsou osoby bez přístřeší nebo osoby
ohrožené ztrátou bydlení. Služba je anonymní, klient má možnost vyměnit si oblečení,
osprchovat se, může dostat teplý nápoj, polévku, pečivo. K dispozici je sociální pracovník, a
tak lze v případě zájmu zprostředkovat i sociální poradenství. Na provoz nízkoprahového
centra byla poskytnuta dotace od města Nymburk ve výši 15 000 Kč. Částka byla použita na
nejnutnější režijní výdaje.
Počet klientů: 12

Dobrovolnické centrum
V lednu 2016 byl uskutečněn nábor nových dobrovolníků, proběhlo školení a od března byl
dobrovolnický program realizován. Oproti původnímu záměru nasměrovat dobrovolníky
k aktivitám do místní nemocnice, nastala situace, že se objevil zájem o bezplatné doučování
dětí ze základních škol. Kromě dvou prázdninových měsíců doučování probíhalo po celý rok
dva dny v týdnu vždy v odpoledních hodinách. Dobrovolnické centrum je situované do
prvního poschodí objektu Farní charity a veškeré aktivity probíhají zde. Za přispění dárců se
podařilo upravit a vybavit dvě učebny jako zázemí pro malé školáky. Na provoz centra
přispěla darem i společnost Magna Nymburk částkou 5 000 Kč. Jinak byla činnost centra plně
realizována na dobrovolnické bázi.
Počet klientů: 8
Počet dobrovolníků: 6
Koordinátorka dobrovolníků: 1

Personální zabezpečení poskytovaných služeb v roce 2016
Nízkoprahové centrum

pracovnice (projekt Úřadu práce)

Půjčovna pomůcek a šatník

pracovnice (projekt Úřadu práce)

Dobrovolnické centrum

koordinátorka, dobrovolníci

Příjmy z činností v roce 2016
Nízkoprahové centrum

15 000 Kč dotace město

Půjčovna pomůcek

35 000 Kč

Sociální šatník
Dobrovolnické centrum

205 839 Kč
5 000 Kč

finanční dary
dar Magna

Činnost Farní charity Nymburk se v roce 2016 dále rozšiřovala a rozvíjela, objevily se nové
projekty a do budoucna se počítá s ještě větším využitím jak stávajících prostor, tak také
s personálním potenciálem. Od září 2016 charita poskytuje finanční prostředky, které jdou
cíleně na financování obědů ve školní jídelně pro tři děti ze sociálně slabých rodin. Zapojila
se do projektu potravinových a hygienických balíčků, které byly rozdávány potřebným
rodinám či jednotlivcům. Cílem aktivit Farní charity je zlepšení sociálních služeb ve městě a
obohacení o služby, které ve městě chybějí, jsou veřejností žádané a společensky vítané. Je
zde snaha o to, aby služby nebyly realizovány izolovaně, ale byly propojeny se službami
ostatních organizací v Nymburce a došlo tak k větší efektivitě a naplnění sociálních potřeb
veřejnosti.

Za Farní charitu Nymburk Hana Nehybová

Farní charita Nymburk
Kostelní náměstí 1751/9
288 02 Nymburk
www.nymburk.charita.cz
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