


Pomáháme, kde je potřeba

Poslání organizace

Posláním Oblastní charity Kutná Hora je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a nedokáží svou situaci řešit 
vlastními silami. Uznáváme jedinečnost a důstojnost každého člověka, ke každému přistupujeme s láskou 
a úctou. Jsme organizace založená na křesťanských hodnotách. Jsme součás� katolické církve a sítě charit 
v královehradecké diecézi.

Místem působnos� je Kutnohorsko a Čáslavsko, Středisko Na Sioně poskytuje své služby v celém 
Středočeském kraji.



Jsme nestátní nezisková organizace. Poskytujeme 
sociální a další služby v devíti střediscích pro široké 
spektrum obyvatel. 

Základní informace:

Adresa sídla: Havířská 403, Kutná Hora
tel. 327 313 110
e-mail: charita@kh.hk.caritas.cz
www.kh.charita.cz
datová schránka: ft34ybu

ředitel: RNDr. Robert Otruba
zástupce ředitele: Ing. Bc. Petr Seidl

www.facebook.com/charitakutnahora
www.instagram.com/charitakutnahora
www.linkedin.com/company/charitakutnahora

Pomáháme: 

dětem, mladým lidem, dospělým, seniorům, 
rodinám s dětmi, lidem v nepříznivých životních 
situacích, lidem v krizi, lidem se zdravotním 
handicapem, lidem sociálně vyloučeným, 
lidem bez domova

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
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Služby poskytujeme v těchto střediscích 
a centrech:

SLOVO ŘEDITELE

Když jsem psal úvodní slovo do 
výroční zprávy za rok 2020, měl 
jsem před očima událos� nejen 
roku 2020, ale i roku 2021. A nyní 
mám před očima událos� roku 
2022 a je docela těžké psát jen 
o roku minulém. Ale zkusím to.

V lednu 2021 jsme přestě-
hovali služby centra Přístav do 

nově zrekonstruované budovy v ulici Jiřího z Podě-
brad. Po mnoha letech tak mohou služby pro 
zdravotně znevýhodněné občany a pro seniory 
využívat důstojné prostory. Celou zimu a jaro nás 
ještě provázela pandemie COVID 19 a naše služby 
tomu byly přizpůsobeny. Za rok souži� s pandemií 
jsme si zvykli na všechna možná opatření. Přesto se 
nejvíce přísná opatření projevila v organizaci tradiční 
Tříkrálové sbírky, kdy bylo zakázáno koledování po 
domácnostech a sbírka se ocitla v on-line prostoru. 
Pro sbírku, jejímž základem je setkávání s lidmi, to 
bylo těžko představitelné. Přesto se koordinátoři 
sbírky pokusili o nemožné a během krátké doby 
připravili rozsáhlou propagaci sbírky, navrhli a zajis�li
výrobu sta�ckých pokladniček, které byly umístěny 

u našich partnerů ve firmách, provozovnách 
a obchodech, v kostelech nebo informačních 
centrech. Sbírka roku 2021 dopadla dobře a dosáhli 
jsme na 50 % částky roku předchozího. Jsem 
přesvědčen, že je to úspěch všech, kdo se na realizaci 
podíleli. 

Během druhé poloviny roku se o pandemii přestalo 
mluvit a tak jsme se těšili na běžný provoz našich 
služeb. Okolnos� tomu nechtěly. Na jaře 2022 jsme ze 
dne na den začali pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, 
kteří u�kají před ruskou vojenskou agresí. Je to nová 
zkušenost a jsem moc rád za své kolegy, kteří se do 
pomoci okamžitě zapojili. U�kat před válkou je pro 
každého člověka trauma�zující zážitek a v této situaci 
je nutné mu pomoci. Pomoci mu tak, jak to nejlépe 
umíme. Jsem přesvědčen o tom, že to lidé z charity 
umí a svým nasazením a ak�vitou to dokazují. Díky 
jim za to.

Mimochodem, všimli jste si, že letos všude kvete 
velké množství vlčích máků? Jsou to fascinující 
červené květy, které se vlní ve větru jako hladina 
moře. Již 100 let jsou symbolem válečných veteránů 
a padlých vojáků. 

Robert Otruba
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ATRIUM POMÁHÁ:
R lidem bez přístřeší

R lidem sociálně vyloučeným

R lidem ohroženým rizikovým způsobem života

R etnickým menšinám

NABÍDKA SLUŽEB
| noclehárna pro muže

| nízkoprahové denní centrum

| sociální rehabilitace

| terénní programy

| doplňková služba: charitní šatník

STŘEDISKO ATRIUM 
Cihlářská 17 a Tylova 388, Kutná Hora
tel. 731 598 874
slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Středisko Atrium pomáhá lidem bez domova. Služby 
pro lidi bez domova poskytujeme od roku 2003.

Nízkoprahové denní centrum
Lidem bez přístřeší nabízíme zázemí pro řešení jejich 
nepříznivé situace. Klientům zajišťujeme základní 
životní potřeby (stravu, hygienu, výměnu oblečení), 
poskytujeme poradenství v oblas� dávek v hmotné 
nouzi, důchodů, bydlení, práce, pomáháme s vypl-
ňováním formulářů, vyřízením osobních dokladů, 
doprovázíme na úřady a další ins�tuce   k lékařům, .
Informujeme je o  službách.navazujících

Terénní programy
V terénu vyhledáváme osoby bez přístřeší, které jsou 
ohroženy rizikovým způsobem života, nabízíme jim 
pomoc a poskytujeme informace. Tito lidé sociální 
služby sami nevyhledávají nebo o možnostech 
pomoci nevědí. Pomáháme jim s vyřizováním jejich 
osobních záležitos� a zajištěním základních potřeb. 
Nabízíme jim možnost využít dalších služeb stře-
diska.

Noclehárna pro muže
V noclehárně poskytujeme mužům bez přístřeší 
starším 18 let bezpečný prostor pro přespání. Zázemí 
pro spánek a hygienu zajišťujeme denně od 19 do 7 
ho  včetně víkendů a státních svátků.din 

ROK 2021

ČÍSLA ROKU 2021

Sociální rehabilitace
V této službě klienty mo�vujeme a podporujeme tak, 
aby v životě dosáhli co největší samostatnos� 
a soběstačnos�. Pomáháme jim rozvíjet jejich 
schopnos� a pracovní návyky, nacvičujeme s nimi 
činnos�, které jsou potřebné pro jejich začlenění do 
společnos�, např. přípravu stravy, péči o vlastní 
osobu a domácnost, hospodaření s penězi. Pomá-
háme jim zorientovat se v informacích, které pro svůj 
život potřebují.

Počet uživatelů služeb celkem: 240

Noclehárna: 24 uživatelů, 2 684 přespání 

Nízkoprahové denní centrum: 74 uživatelů, 
1 405 návštěv, 2 182 úkonů

Sociální rehabilitace: 24 uživatelů, 744 návštěv

Terénní programy: 42 uživatelů, 816 kontaktů
a 627 intervencí

Charitní šatník
Charitní šatník slouží především osobám v krizi, 
osobám s nízkými příjmy, rodinám dlouhodobě 
žijícím na hranici životního minima, matkám s dětmi 
nebo lidem bez domova. Proto oblečení prodáváme 
za symbolické ceny v omezeném množství pro osobní 
potřebu. Do charitního šatníku je možné ošacení, 
obuv a základní potřeby pro domácnost také darovat. 
Šatník sídlí nově na adrese v Tylově ul. 388.

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 11, přepočtený stav: 10,3
úvazku, 1 externí pracovník



PROJEKTY ROKU 2021
l Sociální rehabilitace byla podpořena EU v rámci 
projektu „Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji III” z ESF OPZ.

l Projekt „I bezdomovec je jen člověk“ podpořil 
Philip Morris ČR v rámci mimořádného grantu 
„Řešení COVID při práci s klienty charity“, který 
aktuálně reagoval na situaci spoje-
nou s nákazou Covid 19.

PLÁNY NA ROK 2022

ő Ve druhém polole� roku 2022 plánujeme rozšířit 
prostory pro službu noclehárny a sociální 
rehabilitace na adrese Cihlářská 17. Z unifikovaných 
buněk bychom chtěli služby přestěhovat do zděné 
budovy, kde mají zázemí zaměstnanci střediska.
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UDÁLOSTI ROKU 2021

® reagovali jsme na situaci spojenou s nákazou 
Covid 19, ve službách pro lidi bez domova jsme 
postavili dezinfekční recepci 

® v terénu jsme zavedli výměnný program – roušky, 
respirátory, desinfekce, ošacení, potravinová 
pomoc. Tím došlo ke snížení rizika nákazy.

® s nastavením a dodržováním přísného režimu, 
jsme do služby nepouštěli neočkované 
a netestované klienty, aby neroznesli nákazu, proto 
zůstávali v terénu nebo na ubytovnách a hodně jich 
bylo také v nemocnicích 

® pravidelně jsme informovali o aktualitách týkající 
se Covid 19, klien� sami přicházeli s návrhy 
bezpečnostních opatření 

® pomohli jsme s přihlášením na očkování pro� 
Covid 19 a doprovodem klientů do očkovacích 
center a s �m je spojená 100% proočkovanost 
klientů střediska 

® v jarních měsících jsme přestěhovali všechny 
sociální služby pro lidi bez domova ze sídliště na 
okraj města Kutná Hora, do čtvr� Sedlec v Cihlářské 
ulici, pracovníci střediska mají zázemí ve zděné 
administra�vní budově, klientům střediska jsou 
služby poskytovány v unifikovaných buňkách 
se sociálním zařízením 

® v září jsme přestěhovali Charitní šatník do centra 
města do Tylovy ulice 388  



Charitní pečovatelská služba vznikla jako 
samostatné středisko v roce 2018. Služby 
pro seniory a osoby se zdravotním pos�žením 
poskytujeme již od roku 1994.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
POMÁHÁ:
R seniorům

R lidem se zdravotním pos�žením

R lidem s chronickým onemocněním

R rodinám s dětmi

NABÍDKA SLUŽEB
| pečovatelská služba
| sociálně ak�vizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním pos�žením
| půjčovna zdravotních a kompenzačních 
pomůcek
| pedikúra pro klienty služby

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Trebišovská 611, Kutná Hora
tel. 731 598 960
miroslava.tomiskova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí střediska: Miroslava Tomíšková

Pečovatelská služba
Jedná se o terénní službu, kterou poskytujeme 
seniorům, lidem se zdravotním omezením nebo 
nemocným tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém 
domácím prostředí. Pomáháme jim při péči o vlastní 
osobu (při oblékání, osobní hygieně, použi� WC, při 
přesunu na lůžko), při podání nebo přípravě jídla 
a pi�. Poskytujeme pomoc při zajištění chodu 
domácnos� (úklidy, nákupy, praní a žehlení prádla). 
Dále dovážíme obědy a nabízíme doprovod k lékaři 
nebo na úřady. Součás� služby je půjčovna zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek i pedikúra. Klien� 
a jejich rodinní příslušníci mohou využít i sociálního 
poradenství - např. v oblas� dávek a příspěvků, při 
výběru vhodné kompenzační pomůcky apod. Službu 
poskytujeme na území města Kutná Hora a v okolních 
obcích.
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důstojný život ve svých domovech, zůstali co nejdéle 
soběstační a mohli být co nejvíce ak�vní. Snažíme se 
předcházet sociálnímu vyloučení a zmírňovat dopady 
stáří a nemoci na kvalitu jejich života. Pořádáme 
ak�vizační setkání, nabízíme trénování pamě� 
a volnočasové ak�vity ambulantně i v terénu. Podle 
potřeby doprovázíme k lékaři a na úřady, posky-
tujeme bezplatné sociální poradenství.

ROK 2021
ČÍSLA ROKU 2021
Počet uživatelů služeb celkem: 60
Charitní pečovatelská služba: 31 uživatelů
Počet nově přijatých uživatelů v roce 2021: 9
3 338 hodin poskytnuté podpory, z toho 
2 714 hodin přímé péče, 1 743 dovezených obědů, 
131 velkých nákupů, 737 kg vypraného 
a vyžehleného prádla 

Sociálně ak�vizační služby: 29 uživatelů (z toho 
14 nových), 1 166 setkání 
420 hodin poskytnuté podpory
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 59 uživatelů
Pedikúra, manikúra: 8 stálých uživatelů

Sociálně ak�vizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním pos�žením 
Uživatele služeb podporujeme, aby mohli vést 

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 7, přepočtený stav: 6,35 
úvazku, 4 externí pracovníci



UDÁLOSTI ROKU 2021

® Rozšířili jsme prostory střediska Charitní 
pečovatelské služby. Středisko nyní disponuje větším 
zázemím pro pracovníky střediska, společenskou 
místnos� pro konání akcí v rámci sociálně 
ak�vizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním pos�žením. Vzniklo důstojné zázemí pro 
půjčovnu pomůcek. 

® V době covidu jsme bez omezení pečovali o naše 
uživatele, obstarávali jim obědy, nákupy, léky apod. 
Docházeli jsme i k uživatelce, která se z nemocnice 
vrá�la s covidem. Mnozí osamělí senioři pravidelně 
využívali telefonické podpory pracovníků střediska. 
Po celou dobu pandemie fungovala bez omezení 
i půjčovna zdravotních pomůcek pro naše uživatele 
i veřejnost.  

® Naše středisko využilo v období covidu pomoci 
sestřiček Oblastního spolku Českého červeného 
kříže Kutná Hora při testování pracovníků v době 
letních dovolených. 

® Na jaře jsme oslavili ky�čkou s našimi klientkami 
Mezinárodní den žen

® Uspořádali jsme odpolední setkání v rámci 
ak�vizačních služeb. Setkali jsme se se zástupcem 
služby terénní �sňové péče „Anděl strážný“. Také 
jsme se s klienty vydali na historicko-cestopisnou 
výpravu „Poslední Mohykán“ po stopách našich 
krajanů, kteří v 18. stole� žili mezi slavnými 
Mohykány a Delawary.

® Oslavili jsme Vánoce v Charitní pečovatelské 
službě předáním vánočních dárků klientům 
střediska. Dárky seniorům věnovali spoluobčané 
města.
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ő Navýšíme kapacitu pečovatelské služby o 1 
úvazek. V průběhu roku plánujeme do našeho týmu 
přijmout nového pracovníka v sociálních službách. 

PLÁNY NA ROK 2022

l Koncem roku jsme zakoupili osobní automobil 
Škoda Fabia pro naši pečovatelskou službu. Projekt 
„Automobil pro charitní pečovatelskou službu“ byl 
realizován s finančním přispěním Středočeského 
kraje.

l Projekt „Půjčovna zdravotních a kompenzačních 
pomůcek“ byl realizován za finančního přispění 
Města Kutná Hora. Mohli jsme zakoupit elektrickou 
polohovací postel 
a další pomůcky.

PROJEKTY ROKU 2021

® V průběhu celého roku pracovníci střediska 
osobně předávali svým klientům blahopřání k jejich 
životním výročím, narozeninám či jmeninám. 

Milé pečovatelky,
moc vám děkuji za péči, kterou jste věnovaly mému 
ta�nkovi. Vždy o vás hezky mluvil. Děkuji i za milé 
pozornos�, když byly Vánoce nebo měl narozeniny. 
Jsem ráda, že podzim svého života mohl strávit 
doma, a to i díky vám. Velmi si cením vaší práce. 

vděčná dcera

PODĚKOVÁNÍ Y



RACEK POMÁHÁ
R lidem v nepříznivé životní situaci

R rodinám s dětmi v �živé sociální situaci

R lidem bez domova

R lidem ohroženým sociálním vyloučením

R etnickým menšinám

R lidem, kteří vedou rizikový způsob života 
nebo jím jsou ohroženi

8

Středisko Racek nabízí odborné sociální 
poradenství, ak�vizaci pro rodiny s dětmi 
a terénní programy. Služby poskytuje 
od roku 2009.

STŘEDISKO RACEK
Trebišovská 611 a Tylova 494, Kutná Hora
tel. 733 741 939
pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí střediska: Pavlína Zahradníková, DiS.

NABÍDKA SLUŽEB
| odborné sociální poradenství 

v Občanské poradně Kutná Hora

| terénní programy

| sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi

ROK 2021
ČÍSLA ROKU 2021
Počet uživatelů služeb celkem: 
Občanská poradna Kutná Hora: 280 uživatelů, 
2 177 kontaktů a intervencí celkem, z toho 
94 klientů dluhového poradenství a 742 kontaktů 
a intervencí dluhového poradenství
Terénní programy: 76 uživatelů, 224 kontaktů 
a 445 intervencí
Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi: 
39 rodin

Občanská poradna
Pomáháme lidem, kteří se ocitli v nouzi nebo 
nepříznivé sociální situaci a pro nedostatek informací 
nebo schopnos� nemohou nebo nedokážou tuto 
situaci řešit bez pomoci. V poradenství se zamě-
řujeme na občansko - právní problema�ku, osobní 
a rodinný rozpočet, dluhy, půjčky a exekuce, hledání 
práce a pomoc při kontaktu se zaměstnavateli, 
hledání bydlení a komunikaci s pronajímateli, jednání 
se tře� stranou ve prospěch klienta, sociální dávky, 
poskytování informací v sociální oblas�, pomoc při 
sepsání různých písemnos�, při vyřízení dokladů, 
vzdělávání, rodinné a mezilidské vztahy.

Terénní programy 
Službu poskytujeme lidem sociálně vyloučeným nebo 
těm, kteří jsou znevýhodněni životem v sociálně 
vyloučených lokalitách. Tyto lidi kontaktujeme v jejich 
prostředí, navazujeme s nimi vztah a mapujeme jejich 
potřeby. Pomáháme jim řešit problémy v oblas� 
bydlení, dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, 

zdraví, vztahů mezi lidmi. Informujeme je o sociálních 
službách, možnostech sociálních dávek, pomáháme 
vyřizovat doklady, v případě potřeby doprovázíme na 
různé ins�tuce.

Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi
Pomáháme rodinám i jednotlivcům s dětmi v �živých 
sociálních situacích, které rodiče nedokáží překonat 
sami. Pomáháme vytvořit bezpečné prostředí pro 
dě� v rodinách, ve kterých je ohrožen jejich vývoj. 
Služba je ambulantní i terénní. Rodiny podporujeme 
v těchto oblastech: vztahy v rodině, péče o dě�, 
bydlení, péče o domácnost, finanční situace rodiny 
a hospodaření s penězi, zaměstnání rodičů, vzdě-
lávání dě� a jejich denní režim. Nabízíme také pomoc 
a doprovázení při různých jednáních.

UDÁLOSTI ROKU 2021
® Na začátku roku jsme se podíleli na pomoci lidem 
z vyhořelé městské ubytovny
® Na jaře jsme přestěhovali část služeb do 
Tříkrálového domu v Tylově ulici 494 v centru 
města. Probíhá zde část ak�vit sociálně ak�vizační 
služby. Nově tu také máme sklad potravinové 
pomoci a její výdej.

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 7, přepočtený stav: 6,75 úvazku 



® Zorganizovali jsme jarní a podzimní Sbírku 
potravin ve spolupráci s Potravinovou bankou 
Central a supermarketem Billa v Kutné Hoře. Do 
sbírky se zapojili nejen zaměstnanci střediska, ale 
také dobrovolníci a kolegové z jiných středisek.

® Nově jsme otevřeli pracoviště Občanské poradny 
Kutná Hora ve Zbraslavicích.

® V rámci preven�vních ak�vit jsme vydali 
informa�vní letáky k jednotlivým problema�kám 
poradenství a rozšířili formu pomoci o telefonické, 
internetové a facebookové poradenství.

® O prázdninách jsme uspořádali výlety s rodinami 
ze sociálně ak�vizační služby. Navš�vili jsme zámek 
a hřiště ve Zruči nad Sázavou a zámek a oboru 
ve Žlebech.

® Během roku náš tým pravidelně daruje krev.

® Rozloučili jsme se s dlouholetou vedoucí 
střediska Mgr. Petrou Zítovou. Zastupující vedoucí 
se stala Pavlína Zahradníková, DiS.

® Během covidu jsme v komunikaci s klienty více 
využívali internetového a telefonického poradenství. 
Lidem v izolaci a karanténě jsme dováželi nákupy 
a dětem učení. Předávali jsme klientům aktuální 
informace o pro�covidových opatřeních, rozdávali 
respirátory a roušky. Pomáhali jsme jim také
s objednáváním na očkování, případně jsme je 
doprovázeli.

® V adventním čase jsme společně se žáky ZŠ 
Zbraslavice slavnostně předali dárky potřebným 
pod vánočním stromem na náměs� ve Zbraslavicích.

ő Vzhledem k současné situaci na Ukrajině 
počítáme s nárůstem počtu kontaktů s uprchlíky 
a také očekáváme, že více lidí bude potřebovat naše 
služby v důsledku zdražení energií a vyšších výdajů 
každé domácnos�.

ő Jarní a podzimní kolo Sbírky potravin

ő Nové místo poskytování odborného sociálního 
poradenství ve Zruči nad Sázavou.

PLÁNY NA ROK 2022

l Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi 
byly podpořeny EU v rámci Individuálního projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji III” z ESF OPZ.

l Projekt „Občanská poradna Kutná Hora“ byl 
podpořen z prostředků Evropské unie – ESF OPZ. 
Projekt má za cíl rozšíření odborného sociálního 
poradenství na území MAS Lípa pro venkov z. s.  
v ambulantní formě. V rámci území ORP vzniknou 
dvě nová místa poskytování.

PROJEKTY ROKU 2021
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Děkujeme dlouholeté vedoucí 
střediska Racek Mgr. Petře Zítové 

za vedení střediska, za její obětavou práci 
a čas, který věnovala klientům v nouzi Y.



Středisko Na Sioně nabízí ranou péči a sociálně 
ak�vizační služby pro rodiny s dětmi. Služby 
poskytuje od roku 2004. 

STŘEDISKO NA SIONĚ
Palackého nám. 320, Kutná Hora
tel. 739 368 663, 734 787 780 
tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí střediska: Ing. Mgr. Tereza Šedivcová
www.strediskonasione.cz

STŘEDISKO NA SIONĚ POMÁHÁ
R rodinám dě� od narození do 7 let 
s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, 
mentálním, pohybovým nebo kombinovaným 
pos�žením

R rodinám dě� s poruchami au�s�ckého 
spektra od 2 do 26 let

NABÍDKA SLUŽEB
| raná péče
| sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi

ROK 2021

Počet uživatelů služeb celkem: 140
Raná péče: 117 rodin
Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi: 
23 rodin

ČÍSLA ROKU 2021

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 10, přepočtený stav: 8,55
úvazku, 10 externích pracovníků

UDÁLOSTI ROKU 2021

® Do týmu nastoupily dvě nové kolegyně. 
Zapracování nových zaměstnanců je ve službě rané 
péče náročné a probíhá dlouho. V tuto chvíli mají 
obě kolegyně své klienty, fungují  samostatně 
a navíc náš tým oboha�ly o svoje zkušenos� 
z příbuzných oborů jako je ergoterapie a psychiatrie.
® V době koronakrize jsme klientům nabízeli 
možnos� online komunikace a spolupráce.
® Na jaře proběhla v rámci Give and Gain akce 
firemních dobrovolníků. Dobrovolníci z firmy 
Sodexho a ZZN Polabí natřeli herní prvky pro dě� 
na našem hřiš�.
® S kolegyněmi ze střediska jsme se zapojili do 
virtuálního charita�vního Běhu s kuřetem pro 
Anežku.
® O prázdninách jsme uskutečnili týdenní 
příměstský tábor pro dě� z ak�vizační služby za 
pomoci asistentů a dobrovolníků.
® S rodinami a dětmi z rané péče jsme si užili 
společný týden v Neratově v Orlických horách.
® Na zářijovém Vinobraní na zámku Kačina jsme 
prezentovali činnost našeho střediska. V předs�hu 
sem také dorazily žluté kačky, které avizovaly blížící 
se benefiční závod na Vrchlici.
® V říjnu jsme se potkali při benefici „Pošli kačku“ 
s našimi dárci. Při závodu plavalo po Vrchlici 
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Raná péče Na Sioně
V rámci rané péče podporujeme rodiny dě� se 
specifickými potřebami do 7 let věku. Jedná se 
o odbornou terénní službu, kterou poskytujeme na 
území celého Středočeského kraje. abízíme N ji 
rodinám dě� předčasně narozených, s nerovno-
měrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, 
pohybovým, kombinovaným zdravotním handi-
capem, s poruchami au�s�ckého spektra. Podpo-
rujeme rodiče tak, aby porozuměli potřebám svého 
dítěte a dokázali využít všechny své schopnos� 
a možnos� k rozvíjení dítěte v potřebných oblastech.

Ak�vizační služba Spolu Na Sioně
Ak�vizační službu nabízíme rodinám dě� se spe-
cifickými potřebami (převážně s poruchami au�s�c-
kého spektra) od 2 do 26 let. Dětem a mladým lidem 
poskytujeme podporu, pomáháme jim porozumět 
sociálním situacím a přijatelným způsobem na ně 
reagovat, pomáháme jim rozvíjet komunikační 
dovednos�, podporujeme je v soběstačnos� 
a osobním rozvoji. Ak�vity jsou pro dě� a mladé lidi 
i jejich rodiče individuální i skupinové. Jsou posky-
továny ambulantně i v terénu.



PLÁNY NA ROK 2022

ő Plánujme požádat kraj o navýšení úvazků ve 
službě raná péče a navýšit �m v příš�m roce počet 
rodin, kterým se můžeme věnovat. Aktuálně je 
služba naplněná, máme omezený příjem klientů.

PROJEKTY ROKU 2021
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l Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi byly 
podpořeny EU v rámci Individuálního projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji” z ESF OPZ.

l Projekt „Spolu ze Sionu“ podpořený 
ze sbírkového projektu Pomozte dětem 
organizovaného Nadací rozvoje občanské 
společnos� a Českou televizí 
pomáhá dětem s poruchami 
au�s�ckého spektra.

l Finanční podpora dlouhodobého výcviku metody 
videotréninku interakcí (VTI) pro dě� se zdravotním 
znevýhodněním hrazeného z Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnos�.

l Finanční podpora dlouhodobého výcviku metody 
videotréninku interakcí (VTI) pro dě� se zdravotním 
znevýhodněním hrazeného z daru Philip Morris ČR 
a.s. z projektu „Řešení COVID 
při práci s charitními klienty.“

l Nákup pomůcek pro s�mulaci dě� s poruchou 
au�s�ckého spektra z Nadačního fondu Tesco 
prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské 
společnos�. 

462 malých žlutých kačenek a 5 velkých firemních. 
® Počasí bylo krásné a akce se zúčastnilo více než 
300 návštěvníků, převážně rodin s malými dětmi. 
Na akci vystoupila zpěvačka Magda Malá 
s pořadem pro dě�.
® V listopadu jsme s dětmi podnikli výlet 
do Poděbrad. Vedle zážitků si malí klien� procvičili 
sociální dovednos� v přirozených situacích.
® Užili jsme si podzimní víkendový pobyt pro rodiny 
s dětmi v Kácově. Dě� se účastnily různých ak�vit 
včetně hledání pokladu. Dospělí měli čas si 
popovídat a sdílet svoje zkušenos�.
® Již tradičně jsme se v listopadu zapojili do Týdne 
rané péče. Kromě specifických seminářů a řešení 
kazuis�k jsme zorganizovali pro veřejnost Den 
otevřených dveří.

l Projekt „Spolu na Sionu“ na podporu nácviku 
sociálních dovednos� dě� v terénu se uskutečnil 
za finanční podpory Města 
Kutná Hora.

l Nakoupili jsme pomůcky pro s�mulaci dě� se 
zdravotním znevýhodněním 
z celostátní charitní sbírky 
Daránek dětem.
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Centrum Přístav nabízí sociální rehabilitaci, 
sociálně ak�vizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním pos�žením a sociálně terapeu-
�ckou dílnu. Služby poskytuje od roku 2005.

CENTRUM PŘÍSTAV
Jiřího z Poděbrad 289, Kutná Hora
tel. 731 598 861
marketa.machanova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí centra: Markéta Machanová, DiS.

CENTRUM PŘÍSTAV POMÁHÁ
R seniorům

R lidem se zdravotním, tělesným a mentálním 
pos�žením

R lidem s chronickým onemocněním

NABÍDKA SLUŽEB
| sociální rehabilitace
| sociálně ak�vizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním pos�žením
| sociálně terapeu�cká dílna

Sociální rehabilitace
V sociální rehabilitaci pomáháme lidem se zdravot-
ním omezením nebo duševním onemocněním 
začlenit se do společnos� a umět se o sebe postarat, 
žít co nejvíce soběstačným způsobem života. Klienty 
mo�vujeme a podporujeme, aby se učili novým 
dovednostem a upevňovali si pracovní návyky. Učíme 
je zvládat nároky běžného života, trávit ak�vně volný 
čas. Trénujeme s nimi různé činnos� jako je vaření, 
nakupování, péče o vlastní osobu i domácnost, 
cestování apod.

Sociálně ak�vizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním pos�žením
Ak�vizační programy mohou navštěvovat lidé, kteří 
nechtějí sedět doma, ale  žít. Klientům smysluplně
nabízíme vzdělávací, ak�vizační a volnočasové 
ak�vity a podporujeme je tak, aby mohli co nejdéle 
důstojně a samostatně  ve svém přirozeném fungovat
prostředí. Vzájemně si předáváme svoje zkušenos�, 
dovednos� a znalos� a učíme se �m něco nového. 
Společně vaříme, tvoříme, jezdíme na výlety nebo 
trénujeme paměť. Některé ak�vity realizujeme 
s dětmi z Rodinného centra Kopre�na v Čáslavi.

ROK 2021

ČÍSLA ROKU 2021

Počet uživatelů služeb celkem: 78
Sociální rehabilitace: 24 uživatelů, 2 752 úkonů, 
3 156 hodin podpory
Sociálně ak�vizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním pos�žením: 25 uživatelů, 
980 úkonů, 856 hodin podpory
Sociálně terapeu�cká dílna
29 uživatelů, 1 573 úkonů, 3 086 hodin podpory

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 12, přepočtený stav: 10 úvazků, 
1 externí pracovník

UDÁLOSTI ROKU 2021

® Na počátku roku nastalo velké stěhování našich 
služeb  do nové budovy na adrese Jiřího z Poděbrad 
289. Služby fungovaly i v době stěhování a uživatelé 
při stěhování pomáhali.
® Pravidelně s klienty uklízíme v chrámu 
sv. Barbory, sv. Jakuba a Matky Boží Na Námě� 
v Kutné Hoře.
® V době covidových omezení jsme uživatelům
nakupovali a vyzvedávali léky, pomáhali jsme při 
registraci na očkování a doprovázeli jsme na 
očkování.

Sociálně terapeu�cká dílna
Sociálně terapeu�cká dílně je ambulantní službou 
pro lidi, kteří kvůli svému zdravotnímu omezení 
nemohou pracovat na otevřeném ani chráněném 
trhu práce. Klientům poskytujeme dlouhodobou 
a pravidelnou podporu pro nácvik pracovních a so-
ciálních dovednos�. Společně tvoříme v keramické, 
výtvarné a šicí dílně nebo vaříme. Výrobky z dílen 
pravidelně vystavujeme a prodáváme na různých 
akcích nebo v kutnohorských infocentrech.



l Projekt „Plujeme do Přístavu“ reg.č. 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002371 byl podpořen 
Evropskou unií z IROP prostřednictvím MMR ČR. 
V roce 2021 jsme projekt dokončili a byla schválena 
závěrečná zpráva projektu.

l Evropská unie podpořila z ESF OPZ v rámci 
projektu „Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji III” služby Sociální 
rehabilitace a Sociálně terapeu�cké dílny.

l Projekt „Babičko, co upečeme dědečkovi?“ 
Ak�vizační volnočasová setkávání seniorů a dě� 
z Rodinného centra Kopre�na 
v Čáslavi. Projekt byl podpořen 
Nadací Jistota Komerční banky, a.s.

PROJEKTY ROKU 2021

® Pomáhali jsme klientům při celorepublikovém 
Sčítání lidu 2021.
® Vyráběli jsme balíčky na procvičování jemné 
motoriky a kogni�vních funkcí a rozváželi jsme je 
uživatelům, kteří z důvodu obav z nákazy nechtěli 
přijít do služby. Často jsme s nimi telefonovali nebo 
si psali.
® Pravidelně se s naším stánkem účastníme 
různých akcí např. Řemesla v Kutné Hoře, Bleší trh 
v Kutné Hoře aj.
® Pomáhali jsme při Sbírce potravin.
® S klienty jsme byli na výletech v Čáslavi, 
Pardubicích, v ZOO Chleby nebo na Kuně�cké hoře.
® S klienty se také procházíme po Kutné Hoře, 
navštěvujeme výstavy a různé akce. Účastníme se 
akce Noc kostelů.
® Díky spolupráci s Rodinným centrem Kopre�na 
v Čáslavi se potkávaly generace seniorů a dě� při 
společném tvoření, pikniku na Kačině, na zahradní 
slavnos�.
® V pátek 17. září jsme slavnostně otevřeli nově 
zrekonstruovanou budovu charitního Centra Přístav. 
Prostorům, zaměstnancům a službám požehnal pan 
farář Jan Uhlíř. Poděkovali jsme všem, kteří se  
podíleli na rekonstrukci a dárcům. Následovaly Dny 
otevřených dveří, na které přišlo více než 250 lidí. 
Těší nás, že tyto dny přivedly do centra osm nových 
zájemců o služby.
® Zdobili jsme perníčky pro Svatomar�nský průvod.
® Prezentovali jsme naše centrum při Podzimní 
rovnodennos� v katedrále v Sedlci a při Benefičním 
koncertě „První adventní svíčka pro charitu“ 
v kostele sv. Jana Nepomuckého.
® S osadním výborem Kutná Hora Vnitřní město 
jsme zdobili vánoční stromky v parku pod Vlašským 
dvorem.
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PLÁNY NA ROK 2022
ő Projekt „Záchranný kruh“. Plánujeme otevření 
rychlého občerstvení a veřejných toalet v přízemí 
budovy. Projekt bude sloužit pro nácviky uživatelů 
služeb – rozvoj sociálních a pracovních dovednos�, 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím.

ő Rozvoj terénní formy služby ak�vizačních 
programů pro seniory a sociální rehabilitace.

ő Rozšíření spolupráce s MUDr. Pietruchou 
(psychiatrická ambulance) a s osadním výborem 
Kutná Hora Vnitřní město.

® S klienty jsme si užili vánoční besídky.
® Výrobky z našich dílen jsou k prodeji 
v Informačním centru Římskokatolické farnos� 
Kutná Hora Sedlec, v Informačním centru u chrámu 
sv. Barbory. 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Havířská 403, Kutná Hora
tel. 733 755 972
e-mail: petra.pilcova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí centra: Bc. Petra Pilcová

PROGRAMY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA
| akreditovaný program Dobrovolníci
v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb
| akreditovaný program Dobrovolníci v charitě
| akreditovaný vzdělávací program „Blíž 
k seniorům (s gerontooblekem)“
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ 
ZNEVÝHODNĚNÝM SKUPINÁM OSOB:
R seniorům 

R pacientům nemocnic

R rodinám a dětem ohroženým sociálním 
vyloučením 

R dětem a dospělým se zdravotním pos�žením

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 2 externí pracovníci 

Jsme členem Národní 
asociace dobrovolnictví. 

Dobrovolnické centrum se zaměřuje na 
dobrovolnickou činnost v Kutné Hoře, Čáslavi 
a blízkém okolí. Ak�vně hledá, připravuje 
a podporuje dobrovolníky v nemocnicích, 
zařízeních sociálních služeb a střediscích charity.
Vzniklo v roce 2004, samostatným střediskem 
je od roku 2016.

Dobrovolníci mohou pracovat i mimo 
akreditované programy.

Program dobrovolníci v nemocnicích a zařízeních 
sociálních služeb
Dobrovolníci docházejí do nemocnic, kde se setkávají 
s pacienty, nebo do zařízení sociálních služeb, kde se 
setkávají  a í s obyvateli domovů pro seniory tráv
společně volný čas. Nejčastěji jde o rozhovor, hraní 
společenských her, hraní na hudební nástroj a zpívání, 
předčítání a jiné volnočasové ak�vity. Cílem je 
nabídnout pacientovi/klientovi takovou činnost, 
která bude odpovídat jeho současným zájmům 
a která ho potěší.

Program dobrovolníci v charitě
Dobrovolníci pomáhají v charitních střediscích 
a centrech zejména při práci s dětmi se sociálním 
nebo zdravotním handicapem. Dále se zapojují do 
jednorázových akcí charity nebo velkých celo-
charitních sbírek jako je Tříkrálová sbírka nebo Sbírka 
potravin. Cílem je, aby se  u dě� zlepšila především
schopnost jejich sociální interakce, sociální začlenění, 
nebo úroveň vzdělání. 

Nabízíme vzdělávací program "Blíž  akreditovaný 
k seniorům". Vzdělávací program pomáhá lépe 
pochopit a citlivěji vnímat potřeby klientů - seniorů. 
Absolven� programu "během okamžiku" zestárnou 
a na vlastní kůži si vyzkoušejí omezení a neduhy stáří. 
Speciální gerontooblek simuluje různá pohybová, 
sluchová nebo zraková omezení. 

Neakreditované programy
Nejčastěji se jedná o práci s dětmi s různými 
znevýhodněními. Dobrovolníci pomáhají s doučo-
váním a trávením volného času. Cílem opět je, aby se 
u dě� zlepšila úroveň jejich vzdělání a vytvořil se 
neformální vztah mezi dobrovolníkem a klientem. 
Spolupracujeme s Centrem pro integraci cizinců 
v Kutné Hoře.

ROK 2021
ČÍSLA ROKU 2021

Počet dobrovolníků celkem: 29
Dobrovolníci v nemocnicích a zařízeních sociálních 
služeb: 12
Dobrovolníci v charitě: 13
Dobrovolníci v neakreditovaných programech: 4
Dobrovolníci Tříkrálové sbírky 2021: 120



l Akreditované programy „Dobrovolníci v charitě” 
a „Dobrovolníci v nemocnicích 
a zařízeních sociálních služeb” 
podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.

l Projekt „S babi na drátě“ byl podpořen z grantové 
výzvy T-Mobile Pomáháme prostřednictvím Nadace 
Via. Umožnil kontakt pacientů na LDN odděleních 
a palia�vní péče v Kutné Hoře  a Čáslavi s jejich 
rodinami a blízkými prostřednictvím technologií 
(tablety, notebook). Dobrovolníci pomáhali 
pacientům s technickými náležitostmi, aby se 
pacien� mohli propojit s rodinou pomocí 
videohovorů. Senioři si také mohli 
procvičovat poznávací funkce díky 
různým aplikacím k tomu určeným. 

PROJEKTY ROKU 2021

PLÁNY NA ROK 2022

Milí dobrovolníci, děkujeme Vám za Vaši práci 
a čas, který jste věnovali pacientům nemocnic, 

obyvatelům domovů pro seniory, klientům 
charitních středisek a za to, že jste nezištně 

pomáhali tam, kde to bylo potřeba.
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Děkujeme Jindřišce Vinické, DiS.,
vedoucí Dobrovolnického centra do 30.6.2021 

za čas, který věnovala vedení centra, 
za práci s dobrovolníky a jejich podporu.

Děkujeme za její obětavost, nasazení
a spoustu dobrých nápadů Y.

® Tříkrálovou sbírku v tomto roce pos�hla 
koronavirová opatření. Ale i přesto, že malí 
koledníčci nemohli vyrazit s tříkrálovou koledou 
a pokladničkami do ulic, dopadla koleda nad 
očekávání dobře. Poprvé v historii proběhla v online 
prostoru a poprvé jsme oslovili partnery, kteří 
v době covidu umís�li pokladničky ve svých 
provozovnách. 

® Na začátku roku naši dobrovolníci šili roušky pro 
klienty a také polštářky pro pacienty v nemocnici. 

® Dobrovolníci docházeli k lidem, kteří potřebovali 
nakoupit potraviny nebo venčit pejsky.

® Dobrovolnické centrum se v květnu přestěhovalo 
z Havířské ulice do nových prostor Tříkrálového 
domu v Tylově ulici 494. 

® Pomáhali jsme se Sbírkou potravin.

® V květnu nastoupila nová vedoucí 
Dobrovolnického centra Bc. Petra Pilcová

® Spolupracovali jsme s Centrem pro integraci 
cizinců v Kutné Hoře. Jednalo se převážně o výuku 
češ�ny pro cizince a jejich rodiny.

ő Založení  a akreditace programu 5P. Jeden 
dobrovolník je průvodcem jednomu dítě�, kterému 
pomáhá v rozvoji jeho schopnos� a dovednos�. 
Vztah založený na vzájemném respektu, 
neformálním vztahu a pozi�vním prožitku.

Dobrovolníci v programu Dobrovolníci 
v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb 
pracovali v těchto zařízeních:
Nemocnice Kutná Hora - palia�vní oddělení, LDN,
Domov Barbora Kutná Hora, Městská nemocnice 
Čáslav, Domov seniorů Uhlířské Janovice

Spolupracovali jsme s těmito organizacemi:
Církevní gymnázium v Kutné Hoře, Gymnázium 
Jiřího Ortena Kutná Hora, Gymnázium a střední 
pedagogická škola Čáslav, Centrum pro integraci 
cizinců.

UDÁLOSTI ROKU 2021
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Centrum Maják nabízí náplň volného času 
dětem a mladým lidem a pomoc rodinám 
ve složitých životních situacích. Služby 
poskytuje od roku 1998.

CENTRUM MAJÁK
Tylova 503, Kutná Hora
tel. 731 598 871
e-mail: petr.seidl@kh.hk.caritas.cz
vedoucí centra: Ing. Bc. Petr Seidl

MAJÁK POMÁHÁ
R rodinám s dětmi

R dětem předškolního a školního věku

R mladým lidem ohroženým společensky
nežádoucími jevy nebo sociálním vyloučením

R etnickým menšinám

NABÍDKA SLUŽEB
| Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež
- Klub Maják pro dě� od 6 do 13 let
- Klub Kotva pro mladé lidi od 13 do 22 let
| Sociálně aktvizační služby pro rodiny s dětmi
s předškolním klubem

ROK 2020

Počet uživatelů služeb celkem: 130
Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež: 
109 uživatelů, z toho: Klub Maják: 50 uživatelů, 
Klub Kotva: 59 uživatelů
Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi: 
21 rodin

ČÍSLA ROKU 2021

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 7, přepočtený stav: 5,75 úvazku, 
4 externí pracovníci 

Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež
V Centru Maják nabízíme dětem a mladým lidem, 
kteří jsou ohroženi kvůli své nelehké sociální situaci 
nebo způsobu života, bezpečný prostor a zázemí pro 
trávení volného času, k setkávání s vrstevníky. 
Pomáháme jim řešit problémy, které mají v rodinách, 
ve škole, s kamarády. Návštěvu klubů nabízíme jako 
alterna�vu k pobytu na ulici nebo organizovaným 
ak�vitám. Služba je bezplatná, snadno dostupná 
a anonymní.
Klub Maják navštěvují dě� od 6 do 13 let. Pořádáme 
pro ně různé akce, mohou se účastnit výtvarných 
nebo sportovních ak�vit. Nabízíme jim také pomoc 
s učením a psaním domácích úkolů. V době letních 
prázdnin pořádáme příměstské tábory.
Klub Kotva do 22 let.  je určený pro mladé lidi od 13 
I jim nabízíme prostor pro smysluplné trávení volného 
času. Kromě setkávání a rozhovorů nabízíme různé 
ak�vity. Mladí lidé mohou využít naší herny, hudebny 
i posilovny.

   dobrovolnost – každý může kdykoliv přijít 
a kdykoliv odejít
   anonymita – nejsou nutné žádné osobní údaje, 
stačí přezdívka
   bezpečí – jsou nastavena pravidla: NE drogy 
–  NE alkohol – NE agrese, respekt k ostatním

ROK 2021

Čtyři principy klubů Maják a Kotva:
    bezplatnost – služba je poskytována zdarma

UDÁLOSTI ROKU 2021

® Únorová hra „Poznávačka Kutné Hory“, jejímž 
úkolem bylo poznat čás� budov nebo památek na 
fotografiích zveřejněných na facebooku. Soutěžilo 
se o ceny a všichni zúčastnění získali pamětní 
odznak.

® Pomáhali jsme školám v Kutné Hoře v době 
pandemie se vzděláváním dě�. Finanční, materiální

Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi
Službu poskytujeme rodinám s dětmi v �živé sociální 
situaci, kterou nemohou nebo nedokážou řešit bez 
pomoci. Rodiny zpravidla nevyužívají běžně dostup-
ných služeb a v důsledku této situace může být 
ohrožen zdravý vývoj dě�. Součás� služby je 
Předškolní klub pro dě� od 3 let. Zde se dě� připravují 
na nástup do běžné mateřské nebo základní školy - učí 
se pomocí her a jednoduchých cvičení rozvíjet svoje 
schopnos� jako je logické myšlení, tvořivost, 
motorika. Zároveň se učí sociálním dovednostem 
v kolek�vu vrstevníků.



PROJEKTY ROKU 2021

l Letní škola – 14 denní příměstský tábor v době 
prázdnin pro dě� ve spolupráci 
se školou hodnotového 
vzdělávání Cyril Mooney.

l Realizace projektu EDUFEST – společný projekt 
s GASK Kutná Hora a s Nadačním fondem 
Eduzměna. Zapojení do projektů Eduzměny 
v oblastech rovných příležitos� Romů 
a změny přístupu romských rodin 
ke vzdělávání dě�.

PLÁNY NA ROK 2022
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a potravinovou pomoc dostaly rodiny, které se kvůli 
pandemii ocitly v problémech. Distribuovali jsme IT 
techniku pro dě� ze sociálně slabých rodin.
® V době prázdnin jsme zorganizovali pro dě� Letní 
školu – 14 denní příměstský tábor ve spolupráci 
se školou hodnotového vzdělávání Cyril Mooney.
® Zapojili jsme se do projektů Eduzměny 
v oblastech rovných příležitos� Romů a změny 
přístupu romských rodin ke vzdělávání dě�.
® Zúčastnili jsme se fes�valu hravého učení 
EDUFEST. Zahráli jsme si hru na Hrdiny 21. stole� 
v centru města. Jednalo se o společný projekt 
s GASK Kutná Hora a s Nadačním fondem 
Eduzměna.
® Hráli jsme fotbalový turnaj Nízkoprahových klubů 
v Sázavě.
® Čis�li jsme Kameny zmizelých v rámci 
vzpomínkové akce na obě� holocaustu.
® Proběhla mikulášská a vánoční besídka.
® Upekli jsme vánoční perníčky pro nemocnici 
Kutná Hora.
® Připravili jsme vánoční výzdobu pro Léčebnu 
dlouhodobě nemocných Nemocnice v Kutné Hoře. 
® Zdobili jsme vánoční stromky v centru města 
Kutné Hory ve spolupráci s Osadním výborem 
Vnitřní město.

ő Projekt Finanční gramotnost dě� ve spolupráci 
s Eduzměnou a ZŠ Kamenná stezka.

ő Ak�vní účast na projektech Eduzměny 
v oblastech rovných příležitos� Romů a změny 
přístupu romských rodin ke vzdělávání dě�.

ő Spolupráce s týmem Duševního zdraví ZŠ 
Kamenná stezka.

l Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi byly 
podpořeny EU v rámci Individuálního projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji III” z ESF OPZ.
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CENTRUM DOMEK
Jana Karafiáta 199, Čáslav
tel. 731 598 983
e-mail: radmila.fedora@kh.hk.caritas.cz
vedoucí centra: Bc. Radmila Fedora, DiS.

Centrum Domek nabízí dětem náplň volného 
času a ak�vizaci rodinám ve složitých životních 
situacích. Služby poskytuje od roku 1999.

CENTRUM DOMEK POMÁHÁ
R dětem předškolního věku

R dětem školního věku, mladým lidem

R rodinám s dětmi v nepříznivé situaci

NABÍDKA SLUŽEB
| Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež
| Sociálně aktvizační služby pro rodiny s dětmi
s předškolním klubem

ROK 2021

Počet uživatelů služeb celkem: 46
Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež: 
26 uživatelů
Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi: 
20 rodin

ČÍSLA ROKU 2021

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 5, přepočtený stav: 4,35 úvazku, 
2 externí pracovníci

UDÁLOSTI ROKU 2021

Nízkoprahové zařízení pro dě� a mládež (NZDM)
Dětem a mladým lidem od 6 do 20 let nabízíme 
bezpečný prostor pro trávení volného času, pomoc 
a podporu v řešení nelehkých situací, do kterých se 
dostávají ve svých rodinách, ve škole, v kolek�vu 
vrstevníků. Dě� sociálně ohrožené mo�vujeme ke 
změně jejich životních postojů, pomáháme radou 
nebo informací v oblas� vzdělávání, práce, vztahů, 
hospodaření s penězi apod. Dě� se mohou účastnit 
volnočasových a vzdělávacících ak�vit, jednorá-
zových akcí, výletů a o prázdninách také letního 
tábora. Pomáháme s doučováním a psaním domácích 
úkolů.

Centrum Domek je již několik let zaměřeno na péči 
o drobná zvířata, jako jsou afrič� šneci a ještěrka 
agama vousatá. Péčí o ně si dě� vštěpují základy 
chovu těchto zvířat. Také si uvědomují, že pokud si 
pořídím jakékoliv zvířátko, musím se o ně správně 
a pravidelně starat. I ve svém budoucím životě se 
budou muset o někoho postarat, o své dě� nebo 
stárnoucí rodiče. Zvířata jsou také výbornými komu-
nikačními zprostředkovateli mezi dětmi nebo mezi 
dětmi a dospělými. Nezapomínáme ani na zvířátka na 
dvorku, kde máme hmyzí domeček, krmítko pro 
ptáčky a ježčí rodinku. 

Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi
Ve službě pomáháme rodinám  v �živé , které se ocitly
sociální situaci. Nejprve s rodinou navážeme kontakt 
a snažíme se získat si důvěru  tak,  jejích členů
abychom mohli společně pracovat na zlepšení 
situace. Ak�vizační službu nabízíme rodinám s dětmi 
do 18 let, ambulantně nebo v terénu. Rodičům 
pomáháme v oblas� péče o dě�, o domácnost, 
hospodaření s penězi. Pokud je potřeba, klienty 
doprovázíme do různých ins�tucí. Součás� služby je 
předškolkový klubík pro dě� od 2,5 roku, kde se dě� 
připravují na nástup do běžné mateřské školy.

® V době covidu jsme poskytovali podporu, 
prostory a techniku k on-line výuce dě�.
® Pro dětské klienty jsme �skli domácí úkoly 
zaslané z jejich škol. 
® Poskytovali jsme sociální poradenství ambulantní 
formou, klientům jsme pomáhali s neodkladnými 
záležitostmi, převážně jsme řešili kontakty s úřady 
a přípravu a vyplňování dokumentů. Poradenství 
jsme poskytovali také telefonickou a on-line 
formou.
® Vydávali jsme potravinovou a materiální pomoc. 
® V terénu jsme klientům a lidem důchodového 



l Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi byly 
podpořeny EU v rámci Individuálního projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji III” z ESF OPZ.

PROJEKTY ROKU 2021

PLÁNY NA ROK 2022

őRozšíření služby NZDM o terénní formu

őPříměstský tábor v době jarních prázdnin

őPobytový mini tábor o letních prázdninách 
v ZOO Dvůr Králové nad Labem nazvaný 
„Žirafě z očí do očí”

őVýlet do Prahy na letecký simulátor

őPropojení generací seniorů a dě� 
z předškolkového klubíku. Společné ak�vity a hry.
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věku rozváželi potravinovou a materiální pomoc, 
nakupovali jsme klientům v karanténě a matkám 
samoživitelkám.

® O prázdninách jsme zrealizovali příměstský tábor 
„Na plovárně a v oboře”.

® Podzimní prázdniny  jsme strávili na pobytovém 
mini táboře „Africe na dosah“ v ZOO Dvůr Králové.

® Užili jsme si Strašidelný den v Domku.

® V prosinci proběhla mikulášská besídka 
v předškoláčku a vánoční besídka v předškoláčku 
a NZDM.

Děkujeme Českému červenému kříži Praha 1 
za spolupráci .Y
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RODINNÉ CENTRUM KOPRETINA
Kostelní nám. 186, Čáslav
tel. 327 323 327, 733 741 171
e-mail: terezie.�cha@kh.hk.caritas.cz
vedoucí centra: Bc. Terezie Tichá, DiS.

Rodinné centrum Kopre�na nabízí programy 
pro rodiče s dětmi a sociální ak�vizaci. Služby 
poskytuje od roku 2006.

KOPRETINA POMÁHÁ
R rodinám s dětmi různého věku

R rodičům na mateřské nebo rodičovské dovolené

R dětem a mladým lidem do 26 let 
ohroženým nežádoucím způsobem života

R lidem v krizi, se zdravotním pos�žením 
nebo chronickým onemocněním

NABÍDKA SLUŽEB
| programy pro rodiče s dětmi
| sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi
| vzdělávací, osvětová činnost a poradenství 
pro rodiny
| sociálně terapeu�cké ak�vity
| volnočasové ak�vity

Rodinné centrum Kopre�na
Rodinné centrum slouží k podpoře rodičovství a rodin 
s dětmi různého věku. Usilujeme o to, aby rodiny 
dobře fungovaly a aby rodiče na mateřské nebo 
rodičovské dovolené nebyli společensky izolovaní. 
Nabízíme prostor k navázání nových kontaktů, ke 
sdílení, k výměně zkušenos�. Dětem je k dispozici 
herna, ale nabízíme i krátkodobé hlídání a Lesní 
klubík. Pro rodiče pořádáme různé vzdělávací ak�vity. 
Dě� mohou navštěvovat kroužek vaření nebo Tvořivé 
ruce. Během školního roku zajišťujeme převody dě� 
ze školy nebo družiny na kroužky v jiných zařízeních. 
Pořádáme výlety a další jednorázové akce. V posled-
ních letech se zaměřujeme na mezigenerační setká-
vání dě� z Kopre�ny a seniorů. O prázdninách 
pořádáme příměstské tábory s různým zaměřením.

ROK 2018

Počet uživatelů služeb celkem: 138
Rodinné centrum Kopre�na: 130
Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi: 
8 rodin

ČÍSLA ROKU 2021

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 6, přepočtený stav: 4,4 úvazku

UDÁLOSTI ROKU 2021
® V době covidu jsme zajišťovali potravinovou 
pomoc, příležitostně nakupovali pro potřebné 
a doučovali dě� u nás v Rodinném centru nebo 
on-line 
® Oslavili jsme Den dě� netradičním způsobem, 
a to výletem na zámek v Třebešicích, kde jsme si 
v zahradách zámku zahráli hru Poznávání pohádek.
® Užili jsme si piknik v zámecké zahradě na Kačině 
společně ze seniory z Centra Přístav a ochutnali 
spoustu dobrot.
® Přes prázdniny měly dě� možnost zúčastnit se 
prázdninových týdnů s výlety, rukodělného tábora 
a pro nejmenší dě� tu byl Klubík.
® V září se uskutečnila kulinářská dílna 
s představením kuchařky „Babičko, co upečeme 
dědečkovi?”
® Zúčastnili jsme se besedy se záchranáři a 
uspořádali tvořivou dílnu pro čáslavský Klub 
důchodců.
® Mezigenerační setkávání seniorů Centra Přístav 

ROK 2021

Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi
Ve službě podporujeme rodiny, které potřebují 
pomoci v oblas� péče o dě�, chodu domácnos�, 
hospodaření s penězi. S rodiči nacvičujeme doved-

nos�, které jsou potřebné ke správnému fungování 
rodiny. Dětem pomáháme s přípravou na vstup do 
mateřské nebo základní školy s využi�m pracovně 
výchovných činnos�. Rodiče v případě potřeby 
doprovázíme do školských zařízení a dalších ins�tucí. 
Nabízíme také podporu pěstounským rodinám.



l Sociálně ak�vizační služby pro rodiny s dětmi byly 
podpořeny EU v rámci Individuálního projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji III” z ESF OPZ.

l Projekt „Ak�vní rodina” podpořilo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- odbor rodinné poli�ky a ochrany 
práv dě�.

l Projekt„Babičko, co upečeme dědečkovi?“ 
zaměřený na setkávání seniorů a dě� z Kopre�ny 
podpořila Nadace Jistota KB.
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PROJEKTY ROKU 2021

PLÁNY NA ROK 2022

ő Karnevalový průvod městem

ő Výlet na Den dě�

ő Týdny prázdninových ak�vit - dva výletní,
a tři další na téma Vařečky v akci, Z pohádky 
do pohádky, Z práce do práce 

ő Svatomar�nský lampiónový průvod

ő V současné době pokračujeme s pomocí 
ukrajinským uprchlíkům - nyní především při výuce 
českého jazyka, hlídání dě�, při zajištění potřebné 
administra�vy.

Děkujeme za spolupráci Římskokatolické farnos� 
a Českobratrskému evangelickému sboru v Čáslavi.

a našich dě� z Kopre�ny. Společně jsme vyráběli 
a malovali dózy na potraviny.
® Ve spolupráci s Městem Čáslav 
a Římskokatolickou farnos� Čáslav jsme uspořádali 
již tradiční Svatomar�nský průvod.

® Setkání se sv. Mikulášem a jeho družinou na farní 
zahradě. Zahráli jsme si andělské a čertovské hry.

® Vánoční tvořivé dílny a výroba vánočního svícnu, 
svíček ze včelího vosku a skřítků. Pekli jsme a zdobili 
vánoční perníčky.

® Výtěžek 17 300 Kč předvánočního benefičního 
koncertu Pavla Helana pro Rodinné centrum 
Kopre�na. Koncert se uskutečnil v kostele sv. Petra 
a Pavla v Čáslavi.



SPRÁVNÍ STŘEDISKO
Havířská 403, Kutná Hora
tel. 327 313 110
e-mail: charita@kh.hk.caritas.cz
www.kh.charita.cz

ředitel organizace: RNDr. Robert Otruba
zástupce ředitele: Ing. Bc. Petr Seidl

SPRÁVNÍ STŘEDISKO ZAJIŠŤUJE
| vedení organizace 

| registrace sociálních služeb

| koordinaci poskytovaných služeb 
| organizaci projektů

| účetnictví 

| personální agendu 
| tvorbu vnitřních předpisů

| propagaci 
| vnější vztahy

Zaměstnanci:
Počet zaměstnanců: 9, přepočtený stav: 
8,125 úvazku, 2 externí pracovníci

PLÁNY NA ROK 2022

UDÁLOSTI ROKU 2021

22

ČÍSLA ROKU 2021

® Organizačně jsme zajišťovali a koordinovali 
mimořádnou Tříkrálovou sbírku, kterou pos�hla 
koronavirová opatření a poprvé v historii tak nevyšli 
tříkráloví koledníci do ulic. Poprvé také sbírka 
probíhala v online prostoru a sta�cké pokladničky 
nám umís�li ochotní partneři

® Podíleli jsme se na pomoci dese� domácnostem 
s 23 dětmi z vyhořelé ubytovny v Sedlci, které 
v důsledku požáru zkraje roku přišly o všechno.

® Postní almužnou přispíváme na vzdělání třem 
indickým dětem v projektu Adopce na dálku

® První jarní paprsky putovaly sedleckou katedrálou 
pro Tříkrálovou sbírku. Online přenos sledovalo přes 
3 700 lidí. 

® Proběhl 1. ročník celocharitní velikonoční sbírky 
Daránek dětem. Daránek pomohl našim 
znevýhodněným dětem ze Střediska Na Sioně 
nakoupit speciální pomůcky pro rozvoj sociálních 
dovednos�.

® Proběhlo jarní a podzimní kolo Sbírky potravin

® Příprava projektu Záchranný kruh na podporu 
integrace zdravotně znevýhodněných klientů 
do běžného pracovního prostředí.

® Společně s kutnohorskými neziskovkami jsme 
zorganizovali Sklenářův měsíc. Dě� s rodiči luš�li 
ve Sklenářově dolíku šifru, která je dovedla 
k pokladu. Akce probíhala celý měsíc červen.

® Slavnostní otevření nově zrekonstruované 
budovy Centra Přístav, Dny otevřených dveří 
Centra Přístav pro veřejnost a zaměstnance charity

® Pilotní testování nového fundraisingového 
nástroje - platební brány - na našem webu ve 
spolupráci s Charitou ČR, Českou spořitelnou a.s. 
a Vizus.cz s.r.o.

® První Podzimní rovnodennost ve spolupráci 
s Římskokatolickou farnos� Kutná Hora Sedlec

® Benefiční vánoční koncert: První adventní svíčka 
pro charitu.

ő Otevření rychlého občerstvení a veřejných toalet 
v přízemí budovy nově zrekonstruovaného Centra 
Přístav.

ő 4. Sklenářův den – akce pro rodiny s dětmi ve 
spolupráci s dalšími kutnohorskými neziskovými 
organizacemi

ő Spuštění platební brány na webu kutnohorské 
charity.

ő Společný výlet charitních zaměstnanců

ő Teambuilding Správního střediska

ő Benefiční vánoční koncert



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
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VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

Z výtěžku sbírky se do našeho regionu vrá�lo 65 %: 
310 102 Kč

Osobní automobil pro terénní programy střediska 
Atrium a Racek, které působí v Kutné Hoře a okolí
240 000 Kč

Ak�vity Rodinného centra Kopre�na, vzdělávací 
kurzy, doučování, příměstské tábory
42 570,43 Kč

Provoz Dobrovolnického centra, které vysílá 
dobrovolníky do nemocnic a zařízení sociální péče 
v Kutné Hoře a Čáslavi
21 867,53 Kč

Přímá finanční pomoc v případě nepříznivé sociální 
situace, potravinová a materiální pomoc a její 
organizační zajištění
9 839 Kč

Kvalifikační kurzy pro mladé lidi, dětské večerní 
vzdělávání, podpora nemajetných školáků 
a vysokoškolských studentů v Indii
15 505 Kč

Do roku 2022 převádíme nevyčerpaných 
11 439,04

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Situace kolem pandemie covidu byla v tomto roce již 
příznivější. Koledníci mohli vyjít do ulic při dodržení 
hygienických opatření. Měli radost, že byli v mnoha 
domácnostech po roční pauze očekáváni a vítáni. 
Kromě možnos� přispět přímo koledníkům využili 
někteří dárci sta�ckých pokladniček u našich 
partnerů, darovali on-line nebo převodem na 
Tříkrálový účet. I přes krizi, která díky koronaviru 
vznikla, byla štědrost dárců neskutečná. Poprvé 
v historii nám lidé darovali více než 1 milion korun - 
celkem 1 045 274 Kč. 

PLÁNOVANÉ VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
Z výtěžku této sbírky bychom rádi pořídili automobil 
pro terénní ak�vizační službu pro rodiny s dětmi, 
přispěli na provoz Dobrovolnického centra, na provoz 
nově otevřeného občerstvení a veřejného WC Centra 
Přístav, kde klien� se zdravotním handicapem 
získávají pracovní zkušenos�, na přímou pomoc lidem 
v nouzi a na vzdělávání nemajetných dě� i dospělých 
v Indii.

Děkujeme za pomoc a podporu při organizaci
Tříkrálové sbírky 2022. 
Děkujeme koledníkům, vedoucím skupin, asistentům 
sbírky v obcích, farnostem, partnerům, kteří nám 
umís�li sta�cké pokladničky, městským a obecním 
úřadům a všem, kdo se jakkoliv na organizaci sbírky 
podíleli. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do 
sbírky v této nelehké době. Velmi si Vašich darů 
vážíme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Tříkrálová sbírka proběhla v tomto roce zcela 
netradičně. Kvůli situaci kolem Covid 19 nemohli 
koledníci navštěvovat dárce, tak jak jsme po léta 
zvyklí. Díky našim partnerům jsme ale mohli umís�t 
sta�cké pokladničky ve městech i obcích: v obcho-
dech, kostelech, lékárnách, na obecních úřadech a ve 
firmách. Nově mohli dárci posílat své dary do on-line 
pokladničky. I když situace nebyla pro řadu lidí vůbec 
jednoduchá, podařilo se vybrat téměř 50 % výtěžku 
roku loňského. Děkujeme všem dárcům i našim 
partnerům za podporu.
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NÁKLADY SLUŽEB 2021

PŘÍSPĚVKY A DARY 2021
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STAV MAJETKU K 31.12.2021
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM

PODĚKOVÁNÍ MÉDIÍM

EU - Evropský sociální fond - OPZ

® Individuální projekt Středočeského kraje
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji III” 

 Projekt „Občanská poradna Kutná Hora - rozšíření ®
služeb na území MAS”

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj 
- Integrovaný regionální operační program

Středočeský kraj
- dotace MPSV na sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
– odbor sociálních služeb a sociální práce

® dotace na financování odměn za práci 
zaměstnanců v souvislos� s epidemií Covid_19

® dotace na financování zvýšených provozních 
nákladů a sanaci výpadků příjmů v souvislos� 
s epidemií Covid_19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- odbor rodinné poli�ky a ochrany práv dě�
® dotační program Rodina

Ministerstvo vnitra ČR

Úřad práce Kutná Hora

Město Kutná Hora 

® dotace na sociální služby

® grant města na akci „Pošli kačku” a „Benefiční 
koncert” - První adventní svíčka pro charitu

Město Čáslav

Středisko Na Sioně podporují tato města a obce:

Nymburk, Český Brod, Říčany, Kolín, Kosmonosy, 
Poděbrady, Příbram, Milovice, Starý Kolín, 
Lysá nad Labem, Onomyšl, Libice nad Cidlinou, 
Všetaty, Týnec nad Sázavou, Drobovice, Ohaře,
Benátky nad Jizerou, Jesenice, Chrášťany, 
Zbraslavice, Chocerady, Opatovice I, Církvice,
Svatý Mikuláš

Sbírkový projekt Pomozte dětem organizovaný 
Nadací rozvoje občanské společnos� 
a Českou televizí

Nadační fond Škoda Auto, a.s. - Krizový fond

Nadační fond Tesco - program Vy rozhodujete, 
my pomáháme

Nadace Jistota Komerční banky
T-mobile prostřednictvím Nadace Via 
v programu Pomáháme 2020

Lípa pro venkov, z.s. 

Nadační fond Eduzměna

Philip Morris ČR, a.s.

Foxconn CZ, s.r.o.

Římskokatolická farnost - Arciděkanství Kutná Hora
Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec
Římskokatolická farnost Čáslav

Diecézní katolická charita Hradec Králové

KHnet.info

ZZN Polabí, a.s., Kolín, Stavitelství NV, s.r.o.
Jan Němeček - H&F comp, Elvíra, z.s. Suchdol
Silnice Čáslav - Holding, a.s., Cukrárna Bonet,
Lékárny Herba Čáslav, Hotel Grand Čáslav
Dřevocentrum CZ, a.s. - Přelouč

Petr Hobza, Marcela Dušková, Marie Cvešprová,
Jan Fér, Ing. Markéta Flekalová, Helena Fridrichová, 
Jakub Grenar, Anna Hylská, Hana Zemanová
Hana Kroupová Kudrnová, Mgr. Bc. Karel Macek, 
PhD., Ing. Vojtěch Macek, Matyáš Muška, 
RNDr. Robert Otruba, RNDr. Václava Otrubová, 
RNDr. Ivo Šanc, CSc., Mgr. Vít Šnajdr, Jan Klinger,
Ing. Miloš Tekl, Bc. Th. Jan Uhlíř, MVDr. Josef Vencl,

dárci Tříkrálové sbírky a veřejných sbírek

Kutnohorský deník, Kutnohorské listy, Čáslavské 
noviny, Svoboda.info, Zpravodaj kutnohorské 
farnos�, Charitní listy časopisu Adalbert, 
Poděbradské noviny
Děkujeme, že informujete veřejnost o našich 
službách a akcích, které pořádáme.

Česká spořitelna, a.s. Kutná Hora, Kolín
Církev Českobratrská evangelická Kutná Hora,
Církev Českobratrská evangelická Čáslav,
Křesťanské společenství Kutná Hora,
Diakonie Čáslav, Domov Barbora Kutná Hora,
Centrum pro zdravotně pos�žené a seniory 
Středočeského kraje, o.p.s. Kutná Hora,
Osadní výbor Vnitřní město, Prostor plus o.p.s., 
Centrum pro integraci cizinců Kutná Hora,
Dítě a kůň, z.s. - sdružení pro hipoterapii,
Škola hodnotového vzdělávání Cyril Mooney
MUDr. Slavomír Pietrucha, Barbora Kocourková,
Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora
Vinařství Žáček Kutná Hora

DĚKUJEME ZA VAŠI FINANČNÍ I MATERIÁLNÍ 
PODPORU A ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2021 .Y
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MŮŽETE NÁS PODPOŘIT:

   finančním darem na účet: 441888359/0800

VS 900 – dar na činnost charity

VS 289 – dar na projekt „Plujeme do Přístavu“

VS 500 – dar pro Středisko Na Sioně

   finančním darem na účty veřejných sbírek:

3787828349/0800  podpoříte terénní a ambulantní služby Střediska Na Sioně pro dě� se zdravotním -

znevýhodněním a au�smem a jejich rodiny 

5773695329/0800 - podpoříte služby Centra Přístav pro seniory a lidi se zdravotním pos�žením 

5773701389/0800 - podpoříte činnost Dobrovolnického centra při práci s dobrovolníky

50016-441888359/0800 - veřejná sbírka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

   staňte se naším dobrovolníkem a věnuje svůj čas potřebným

   můžete nás podpořit jako firma v mnoha oblastech různými způsoby

   uvítáme Vaši pomoc při Tříkrálové sbírce

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLU S NÁMI.
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