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Výroční zpráva za rok 2015 
 

Stejně jako v předešlých letech bylo naší hlavní činností poskytování sociálních služeb v nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež „ZÁPLATA“ na sídlišti Liščí vrch v Mostě.  
 

Rok 2015 byl rokem personálních změn. Od června 2015 nastoupila jako sociální pracovnice Alena 

Egermaierová a na konci srpna náš pracovní tým po několika letech opustili manželé Cyranyovi. 

V personální oblasti jsme tedy museli na poslední 4 měsíce roku hledat řešení, jak situaci zvládnout, ale 

díky dobrovolníkům a 2 malým úvazkům na dohodu o provedení práce se to podařilo.  
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZÁPLATA 
 

NZDM ZÁPLATA je registrovanou sociální službou pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let.  Denní 

kapacita je 20 osob. Průměrná návštěvnost v roce 2015 byla 18 osob.  
 

Zájem o naši službu je trvalý a stává se, že počet těch, kteří chtějí naší službu využívat, převyšuje 

momentálně dostupnou kapacitu.   
 

Těm, kteří nás navštívili, jsme nabízeli doučování, výtvarnou dílnu, uměleckou (hudba a divadlo) a 

taneční dílnu. Kromě toho prakticky všichni, kdo přišli, využívali dostupné sportovní aktivity, hry a 

soutěže.   
 

Pevnou součástí každého dne byl tzv. preventivní program zaměřený na aktuální témata. Při práci 

s dětmi a teenagery jsme se zaměřovali na to, aby se naučili vzájemnému respektu a dodržování 

pravidel. To vše v prostředí, které je bezpečné a přijímající.  
 

Rozhodně to nebylo a není snadné, potřebujete trpělivost, tvořivost, odolnost proti hluku a trochu i hroší 

kůži. Odměnou může být fakt, že některé děti chodí do ZÁPLATY i několik let a naděje, že to, s čím zde 

se setkávali, jim pomůže k tomu, aby jejich život byl lepší. Věřím také, že to některé z nich přivede k 

poznání Boží lásky, kterou se snažíme nedokonale zprostředkovat. 
 

ZÁPLATA je otevřená 3x týdně od úterý do čtvrtka.  
 

Od 14:30 – 15:30 hodin probíhalo doučování  

Od 15:30 – 18:00 hodin probíhal pravidelný týdenní program   

Doučování 
 

Doučování navštěvovalo celkem 45 dětí a možnost doučování využily celkem 580x. Je to tedy 

nejvyužívanější a nejvyhledávanější aktivita a služba.  
 

Doučovali jsme český jazyk, matematiku, fyziku, přírodovědu a angličtinu. Vedle toho děti četly, nebo 

si psaly domácí úkoly.  
 

Pravidelný týdenní program  

 

Výtvarná dílna:    Během roku byla využita celkem 426 x 

Umělecká dílna (hudba, divadlo): Během roku byla využita celkem 258 x 

Taneční dílna:     Během roku byla využita celkem 494 x  
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Věková struktura návštěvníků  

 

věk do 6 let 3 

věk 7 - 12 let 113 

věk 13 - 18 let 92 

věk 19 - 26 let 0 

Celkem  208 

Tabulka uvádí za rok 2015 celkem 208 návštěvníků – uživatelů, tj. 2 663 kontaktů a 3 663 intervencí.  
 

Hodnocení 
 

Velmi si cením práce zaměstnankyň a ochoty dobrovolnic a dobrovolníků. V uplynulém roce se jich do 

naší práce tou, či onou měrou zapojilo celkem 9 a odpracovali celkem 546 hodin. Kromě svého umu, 

trpělivosti a schopností věnovali to, co je v lidském životě nakonec to nejcennější – svůj čas.  
 

To vše přispělo k tomu, že se i přes personální změny podařilo společnými silami naší práci nejen udržet, 

ale věřím, že i rozvíjet. Proto i pro loňský rok platilo, že děti a teenageři do ZÁPLATY chodily a 

využívaly to, co můžeme a dovedeme nabídnout.  
 

Setkávají se zde děti z romských a neromských rodin, učí se spolupráci, komunikaci a vzájemnému 

respektu. Dozvídají se, že jejich život má svou hodnotu, perspektivu a potenciál.  
 

Tím, že poskytujeme sociálně a místně dostupnou sociální službu, přispíváme k prevenci sociálního 

vyloučení a prevenci sociálně patologických jevů v životě dětí a teenagerů.  
 

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní výbor pobočky tvoří vedoucí pobočky Bc. Roman Kysela, správce Sboru Církve bratrské v Mostě 

Ing. Milan Let a Mgr., PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.   

 

Vedoucí pobočky  

Sociální pracovnice 

Pracovnice v sociálních službách  

Pedagogická pracovnice 

Dobrovolníci a dobrovolnice  Dobrovolníci a dobrovolnice  

Správní výbor pobočky   
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Jak jsem si již zmínil, organizační struktura doznala změn a její převažující podoba za rok 2015 vypadala 

následovně. Přepočteno na úvazky měl náš pracovní tým 2,7 pracovního úvazku. Je to více než 

v minulosti, ale stále platí, že potřebujme personálně posílit.  
 

Je na místě doplnit, že do našeho týmu patřila ještě Kateřina Dušková, která vedla taneční dílnu a Helena 

Mužíková, která se podílela na aktivitách NZDM a doučovala angličtinu. Spolupráce s nimi skončila na 

konci roku 2015. Velké díky také patří Zuzaně Prosové, studentce sociální práce, která u nás byla na 

odborné praxi.  
 

Ekonomické a správní informace 
 

Správní výbor rozhodl dne 29. 9. 2015 na základě doporučení staršovstva Sboru Církve bratrské v Mostě 

ze dne 22. 8. 2015 o vytvoření pracovního místa pro R. Kyselu s účinností od 1. 1. 2016. Po jednání 

s Diakonií Církve bratrské se jedná se o místo vedoucího sociální služby.  
 

Vedoucí pobočky požádal Radu Církve bratrské o aktualizaci a změnu statutu Pobočky Diakonie Církve 

bratrské v Mostě, která byla dne 7. a 8. 12. 2015 projednána a schválena s účinností od 1. 1. 2016.  

Důvodem byla potřeba aktualizace údajů uvedených ve statutu pobočky.  

 

Informace o hospodaření - výsledovka 

 
období 01. 01. 2015 až 31. 12. 2015 

firma: Pobočka diakonie Církve bratrské v Mostě dne: 13. 02. 2016 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Účet Název       V období    Konečný stav 

---------------------------------------------------------------------------------- 

NÁKLADY  

 

501 * Spotřeba materiálu    35 879,60    35 879,60   

502 * Spotřeba energie    39 720,00    39 720,00   

512 * Cestovné       2 187,00       2 187,00   

513 * Náklady na reprezentaci             3 928,00            3 928,00   

518 * Ostatní služby     56 305,00    56 305,00   

521 * Mzdové náklady         302 573,00             302 573,00   

524 * Zákonné sociální pojištění   92 889,00               92 889,00   

538 * Ostatní daně a poplatky      100,00            100,00   

542 * Ostatní pokuty a penále         1 267,00                1 267,00   

549 * Jiné ostatní náklady                5 665,00                5 665,00  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem NÁKLADY      540 513,60    540 513,60  

---------------------------------------------------------------------------------- 

VÝNOSY  

 

644 * Úroky       10,79    10,79   

682 * Přijaté příspěvky      69 800,00            69.800,00   

691 * Provozní dotace      470 928,00          470 928,00   

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem VÝNOSY      540 738,79           540.738,79  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem ZISK (- ztráta)       225,19             225,19 
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Poděkování 
 

Děkuji Bohu za požehnání a milost. Velké poděkování patří ještě jednou všem členům pracovního 

týmu, dobrovolnicím a dobrovolníkům. 
 

Děkuji Sboru Církve bratrské v Mostě za podporu a vstřícnost a toleranci pro naši práci.  

 

Za velmi dobrou spolupráci děkujeme Dobrovolnickému centru Most při Středisku sociální 

pomoci v Mostě Diakonie Českobratrské církve evangelické.   
 

Naše práce by nebyla možná bez finanční podpory Ústeckého kraje, Kontaktního pracoviště 

Úřadu práce v Mostě, statutárního města Most, společnosti AUDIDA s. r. o. a individuálních 

dárců.  
 

Vedoucí pobočky: Bc Roman Kysela   

Kontakt: tel.: 731 436 248 ; e-mail:  diakoniecb.most@volny.cz ; www.cb.cz/most 

 

 

http://most.diakonie.cz/
http://most.diakonie.cz/
mailto:diakoniecb.most@volny.cz
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