qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Výroční zpráva za rok 2016
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Spolek Host. pro NelhoStejnost
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Výroční zpráva za rok 2016

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
právě se Vám do rukou dostává již třetí výroční zpráva spolku Host. pro NelhoStejnost.
Spolek Host. pro NelhoStejnost vznikl před pár lety spontánně, jako reakce několika
nelhostejných mladých lidí s rodinami. Reagovali tak na život v Hostomicích a ukázalo se, že
tato především dobrovolnická činnost má smysl. Městys Hostomice, coby malá obec zhruba
s 1250 obyvateli do roku 2013 nenabízela velké možnosti pro kreativitu, vzdělávání, nápady,
volný čas a už vůbec ne pomoc dětem, rodičům a rodinám. Od té doby je to jinak. Naše děti i
celé rodiny již mají možnosti, které jinak obecně nabízí větší obce nebo města.
Pod záštitou spolku již na počátku vznikl projekt Hostík – rodinné centrum pro malé i velké,
které je už jen svým názvem čitelné pro kohokoliv. Vloni jsme nepopisovali vznik, ale již
druhý rok plný činností, které probíhali v rámci Hostíku. Dnes už není pochyb o tom, že náš
„Hostík“ má v Hostomicích v podstatě svou tradici. Ať se zeptáte kohokoliv, koho potkáte na
návsi, jistě bude vědět, co slovo Hostík znamená a co se tam děje.
Rok 2016 byl požehnán nejen tradiční podporou Městyse Hostomice, ale významně také
Nadací Agrofert, díky které jsme mohli naše aktivity nabízet širokému spektru rodin, které by
jinak byly mimo veškerou komerční nabídku služeb. Není žádným tajemstvím, že Hostomice
nesou tíhu zašlé slávy dob nedávno minulých a mimo jiné i proto v naší obci najdete několik
sociálně vyloučených lokalit se všemi svými vlastnostmi. Jsme moc rádi, že jsme se v naší
práci mohli zaměřit i na tyto místa a rodiny, které v lokalitách žijí. Věříme, že naše práce nese
své ovoce.
Níže se můžete dozvědět, co znamená osobní zájem, angažovanost a nelhostejnost v praxi.
Tímto bych také ráda velmi poděkovala všem donátorům, mnoha maminkám, ale i tatínkům
a dobrovolníkům nejen z Hostomic za to, co pro hostomické děti a rodiče pomáhali vytvářet.
Děkuji Vám jménem všech, kterých se naše činnost dotýkala a jistě dotýkat bude.
Marie Jiroušková
Předsedkyně spolku

Základní údaje o spolku
Název: Host. pro NelhoStejnost, Sídlo: Jiráskova 270, Hostomice 417 52
Email: hostpronelhostejnost@seznam.cz
Předseda spolku: Bc. Marie Jiroušková DiS., tel: 724 121 907, email: MMJirouskova@gmail.com
Web: hostik.webnode.cz, Účet: 262642417/0300
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Spolek Host. pro NelhoStejnost byl původně založen jako občanské sdružení. To bylo
registrováno a stanovy schváleny dne 29. 10. 2013 Ministerstvem vnitra. Spolek zahájil svou
činnost ustanovujícím zasedáním 5. 11. 2013, kde proběhla volba předsedy, místopředsedy a
určení kompetencí těchto osob.
Cíle spolku jsou tyto:
-

být aktivním nositelem pozitivních morálních, tradičních rodinných, sociálních,
duchovních a ekologických hodnot člověka. Chceme lidem ukázat, že lhostejnost není
řešení.
- propagovat téma tradiční rodiny v tomto směru usilovat o posilování hodnot jako je
manželství, plánované rodičovství, výchova dítěte matkou i otcem
- aktivně se věnovat rodičům na rodičovské dovolené a pomáhat jim při péči a výchově
jejich nejmenších dětí
- podílet se na výchově a vzdělávání dětí a mládeže v jejich volném čase při
dobrovolných, nezávazných a nezávislých činnostech jako je odpolední klub,
přednášky, společné výlety, workshopy, soutěže apod.
- výchovu vést k úctě k druhým a k životu, rozvíjet fyzický, duševní i duchovní dispozice
člověka, vést člověka ke kreativitě i nalézání vlastních zdrojů, především také
k zodpovědnosti a samostatnosti
- vytvářet zázemí a budovat společný prostor pro aktivní, dobrovolné, volnočasové a
smysluplné činnosti dětí i dospělých v komunitě či v obci
- rozvíjet činnosti, které vedou k posilování pozitivních hodnot ve společnosti,
k budování pospolitosti a vzájemnosti, společné zodpovědnosti k místu, kde žijí
- bojovat proti xenofobii, rasismu, prosazování většiny, elitářství a proti nepřátelské
atmosféře ve společnosti vůči menšinám
- prosazovat spravedlnost a právo tam, kde je to v silách členů sdružení a to tak, že
nekomerčně
- povzbuzovat lidi k aktivnímu přístupu k ekologii a prospěšným aktivitám v místě, kde
žijí
- spolupracovat s neziskovými organizacemi s podobnými hodnotami
- šířit naše myšlenky a vize
Za účelem šíření našich myšlenek jsme zformulovali naše úsilí do těchto základních bodů a
to: - získávání financí na provozování výše uvedených činností v rámci jednotlivých
projektů
- nabízení volnočasových aktivit jako je klub pro matky s malými dětmi nebo odpolední
nízkoprahový klub pro děti a mládež
- organizování přednášek, workshopů, seminářů, výletů, apod.
- preventivní aktivity, vzdělávání široké veřejnosti i členů sdružení, osvětovou činnost
- hledání spřátelených organizací, firem i jednotlivců
- poskytování veškeré péče profesionálně a zodpovědně
cílení výše uvedených aktivit především na Hostík – rodinné centrum pro malé i velké, které
vzniklo v Hostomicích
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Činnosti spolku v roce 2016
Pravidelné aktivity, provoz Hostíku – rodinného centra pro malé i velké
Hostík je stabilní, řádně označený prostor rodinného centra (zhruba o velikosti 12x 5m s dětskou
hernou a odděleným prostorem kuchyňky a kanceláře) na náměstí v Hostomicích, který i v roce 2016
byl otevřen jednak v pravidelných časech pro různé aktivity. Zároveň spolek také pod názvem
„Hostík“ nabízel také řadu jednorázových aktivit a činností pro širokou veřejnost, viz. níže.

Služba rodinného poradenství
V rámci této služby, která je nabízena v podstatě permanentně, a to možností poskytnutí rady,
pomoci nebo zprostředkování další pomoci a péče po telefonu, jsme také zorganizovali a v únoru
2016 zrealizovali seminář na téma:
„Jak vychovat báječné děti“, kdy sylabus je ke stažení na našich internetových stránkách. Kurz
vycházel z předlohy lektorů – manželů Kalenských, kteří fungují již řadu let jako rodinní poradci v této
oblasti v rámci křesťanské služby.

Služby pro maminky s dětmi
Každý čtvrtek nebo pondělí dopoledne byl vyhrazen rodičům s nejmenšími dětmi. (tentokrát jsme si
mohli dovolit zaplatit odbornou, kvalifikovanou paní učitelku „mateřinky“) Počty návštěvníků se
měnily, přes letní měsíce Hostík v tomto smyslu nebyl příliš využíván, společný čas jsme trávili
především venku – na zahradě, na hřišti.
V Hostíku bylo (a je) k dispozici spousta hraček, které průběžně doplňujeme (naposledy například
velká dráha pro vláčky, která baví hlavně kluky). Dále pak knihy, hry, plyšové hračky, panenky,
tříkolky, odstrkovadla atd. Díky podpoře z Nadace Agrofert jsme mohli Hostík vybavit spoustou
kreativního materiálu a výtvarných pomůcek. Máme nyní dostatek vodovek, temper, štětců, papírů,
tavné pistole, tužky atd. Ale i laminovačku, rámečky na obrázky, barvy, sádru i barvy či lepidla
k výrobě různých zajímavých předmětů. V neposlední řadě jsme doplnili kuchyňku o nádobí, utěrky,
například hmoždíř nebo dózu na sýr. (Jedna maminka má vlastní zdroj kozího mléka, bylinek, medu
apod. a můžeme si tak vyrábět báječné, zdravé a bio produkty – cílem je samozřejmě to ostatní
naučit tak, aby si tyto věci dovedli vyrobit sami)
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Služba sběru oblečení a bot pro potřebné
V Hostíku mimo jiné sbíráme plastová víčka pro nemocnou Natálku z Bíliny. Dále pak
shromažďujeme oblečení a boty. Tyto většinou předáváme nejchudším rodinám přímo v Hostomicích
nebo je poskytujeme službě Teen Challenge viz. níže. Hostík je jednoduše také místem, kde
shromažďujeme a přerozdělujeme oblečení pro potřebné.

Služba odpoledního klubu pro větší děti (školou povinné)
Každou středu (vyjma letních prázdnin) byl Hostík k dispozici větším dětem, školou povinným pro
volnočasový klub. Nabízeli jsme řadu kreativních činností, oblíbenou společenskou hrou pak u nás
jsou-Aktivity a Ubongo. V rámci odpoledního klubu jsme také 1x vyrazili na návštěvu NZDM Zastávka
v Duchcově a také jsme 2x navštívili spřátelenou farmu s koňmi. Děti měly možnost také navštívit
v Hostomicích jediné chované kozy Lízu a Vločku a její dvě kůzlátka, mohli si zkusit dojení mléka. (do
klubu pravidelně chodilo 12 dětí a další děti příležitostně). Nutno podotknout, že děti rychle rostou a
ti, co s námi začínali a bylo jim 11 až 12 let, tak jsou nyní o něco starší a jejich zájmy se rapidně mění.
Bohužel, dnešní doba života v rámci neosobních sociálních sítí tomu zrovna moc nepřispívá. Původní
skupina dětí postupně ztrácela zájem o setkávání přímo v Hostíku, účastnila se pouze neformálních
aktivit, které měly veřejný charakter.
Podzim roku 2016 ale s sebou ovšem přinesl novou vlnu děcek, které se akumulují kolem naší
nejvěrnější členky, paní učitelky Mgr. Marcely Husákové. Jediná potíž, kterou v tuto chvíli vnímáme je
tak prostorové omezení Hostíku. Jeho kapacita je malá a zájem dětí stoupá. Pokud to půjde dál tímto
tempem, budeme se muset poohlížet po větších prostorách.

Služba odpoledního klubu pro rodiny
Po diskuzích na členském shromáždění našeho spolku jsme se rozhodly vloni transformovat službu
pro děti školou povinné na klub pro rodiny, který fungoval od září (dosud) vždy každý čtvrtek. Tento
klub byl a je otevřen každému, kdo má děti (případně i nemá děti) nápady a chuť, a jednoduše chce
strávit odpoledne s partou, která nemá ráda nudu. Konec roku vždy je, a v roce 2016 tomu nebylo
jinak, velmi zajímavý tím, že se nabízelo pořádání mnoha tematických setkání před obdobím Vánoc,
kdy jsme vyráběli perníčky, přáníčka k Vánocům atd. Tato parta lidí také zorganizovala jednorázové
akce pro veřejnost typu:
-

veřejné „Pracovní dílničky pro všechny“ při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku
v Hostomicích

-

veřejnou „Mikulášskou nadílku“
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Služba terénní sociální práce (Člověk v tísni, o.p.s)
Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni o.p.s. v Hostíku fungovala (řádně registrovaná) sociální
služba - terénní sociální práce (resp. kontaktní místo pro tuto službu), kdy byla slečna Kamila
k dispozici pro všechny obyvatele Hostomic i okolí. Služba funguje tak, že na výloze Hostíku jsou
k dispozici vždy aktuální informace k poskytování této služby, tj. kdo službu poskytuje, telefonní
kontakt na takovou osobu, dny a hodiny, kdy je pracovník k dispozici v kanceláři a kdy v terénu.

Projekt „Žijeme tu společně“
Naším největším dárcem se v roce 2016 stala Nadace Agrofert v rámci projektu „Žijeme tu společně“.
Spolek Host. pro NelhoStejnost již za svou existenci získal podporu řady nadací a projektů. Tento
projekt vynikal tím, že se zaměřil na práci s konkrétními rodinami a dětmi v naší obci. V rámci
evaluace je možné říci, že se projekt vydařil. Členové spolku tak měli příležitost v rámci systematické
práce přímo ovlivňovat konkrétní rodiče a děti. Díky této práci se podařilo aktivizovat děti
k pravidelným návštěvám námi nabízených volnočasových aktivit. Zároveň jsme pravidelně
komunikovali s rodiči, mluvili jsme s nimi o výchově, o drogách, o způsobu života konkrétně
v Hostomicích. Částečně jsme přehodnotili nastavení projektu v tom, že naším záměrem původně
bylo vybavit děti (přímo) pomůckami do školy a edukativním materiálem, tento jsme ovšem zakoupili
a ponechali k dispozici v Hostíku a tímto také motivujeme děti k návštěvě u nás. Přímou podporu
rodinám jsme realizovali jinou formou materiální pomoci, a to především oblečením. Díky projektu
jsme začlenili i řadu rodin do našich jednorázových akcí. V projektu jsme nedostáli pouze tvorby
promo videa, ovšem věříme, že naše propagace je dostatečně zajištěná především hojně
navštěvovanými stránkami „Hostík – rodinné centrum pro malé i velké“ na webu (máme již 230x to
se mi líbí) Facebook.com. K propagaci také používáme přímo naše webové stránky na webnode.cz a
v neposlední řadě Hostomický zpravodaj, který vychází 1x za tři měsíce a máme tam k dispozici 1x
stranu o velikosti A4.

Kromě pravidelných aktivit v prostorách Hostíku spolek Host. pro NelhoStejnost také zrealizoval:

Jednorázové akce veřejné
V našem spolku jsme kromě pravidelných aktivit a služeb v Hostíku připravili řadu zajímavých aktivit i
pro širokou veřejnost, resp. místní komunitu, jak to rádi nazýváme. Komunitou pak máme na mysli
v širším slova smyslu obyvatele Hostomic a okolí. Účelem takových aktivit a činností je stmelování,
budování lepších i sousedských vztahů, tvoření lepšího vztahu k přírodě a prostředí, podpora
prevence nežádoucích vlivů na mladé apod. V rámci takto nabízených aktivit se nám vloni podařilo
zrealizovat:
6
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2x „dny prevence“ se službou Teen Challenge
2x preventivně vzdělávací setkání se členy týmu pojízdné kavárny (včetně) služby Teen Challenge.
Tato služba pomáhá lidem v nouzi, těm, kteří žijí na ulici, v zajetí drog apod. najít možnosti návratu do
normálního života. Slouží jako zkušení terénní pracovníci v rámci streetwork v Teplicích a nám se
povedlo je dostat i do Hostomic, více informací o službě viz: http://www.teenchallenge.cz/
A přímo pak informace o pojízdné kavárně: http://www.teenchallenge.cz/strediska/kavarnykontaktni-centra
Jedno setkání se službou Teen Challenge jsme pořádali přímo v naší největší sociálně vyloučené
lokalitě, kam jsme pozvali všechny její obyvatele. S lidmi jsme si povídali o drogách, o tom, jaké to je
žít mimo dosah běžných zdrojů, zjišťovali jsme, co je nejvíce trápí, a to i z pohledu místí zastupitelky
(předsedkyně spolku je zároveň zastupitelka Hostomic) Mladé lidi jsme pak aktivizovali, ukazovali jim
možnosti přijatelného a žádoucího života v běžné společnosti. K tomu, abychom mohli komunikovat
s co možná největším množstvím lidí v lokalitě jsme vytvořili společenskou událost opékání vuřtů,
kam se většina ráda nechala pozvat.
Při druhém setkání jsme kavárnu umístili přímo před Hostíkem, nabízeli jsme letáčky, zastavovali
mladé lidi, komunikovali s nimi o drogách a nebezpečí užívání. Část týmu také vyrazila do terénu
v Hostomicích, kde se mapovaly místa, kde žijí lidé bez přístřeší. V Hostomcích jsme odhalili 2 lidi,
kteří skutečně trvale žijí venku.

Celosvětový Den Země 2016
Při této příležitosti jsme 20. Dubna 2016 navštívili naší Základní školu Čestmíra Císaře a zrealizovali
jsme edukativní, ekologicky zaměřené aktivity formou her pro žáky 7, 8, a 9 tříd. Celkem jsme zapojili
asi 60 žáků. Učili jsme je zábavnou formou třídit odpad, podporovat ochranu přírody a vymýšlet nové
nápady, které by šly zrealizovat v Hostomicích.

Duben 2016 – veřejný úklid Hostomic v rámci akce „Ukliďme Česko“
Náš spolek se přihlásil do akce „Ukliďme Česko“ a v rámci této činnosti jsme ve skupině asi 15
dobrovolníků sesbírali venku podél veřejných cest asi 12 velkoobjemových pytlů odpadků. Záměrně
jsme si vybrali cestu, která vede do naší největší sociálně vyloučené lokality, svým příkladem a
počínáním jsme byli příkladem lidem, kteří tam žijí. Nakonec akce jsme u jedné z místních rodin
uspořádali na zahradě posezení s občerstvením a opékáním vuřtů.
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3. ročník Hostíkového mini táboru
Mezi jednorázové velké akce patřil opět již tradičně náš srpnový mini tábor v Opárně. Bavili jsme se
báječně, výletovali, dobře se najedli a taky vykoupali Navštívili jsme Litoměřice, v jeden den jsme
navštívili podzemí i věž, jeli jsme vlakem, autem, přívozem i parníkem Za Hostík nás jelo 5, tři děti a
dva dospělí. Vylezli jsme na Opárenskou zříceninu i podlezli most nedaleké dálnice. A tak alespoň
někteří z nás měli možnost navštívit nebo zažít něco neobvyklého.

2. ročník – „Zvířátkového dnu“
Naší veřejně největší akcí se opět stal náš slavný „Zvířátkový den“ v říjnu. Sešlo se asi 60 lidí, kdy jsme
tentokrát zaznamenali i účast přespolních. A tentokrát jsme přivezli koníky, kozenky, pejsky, ovečku a
dokonce i místo loňské lišky, lamu, resp. lamího chlapáka, se kterým byla spousta legrace. Klaun nám
opět dělal společenské hry a soutěže pro děti, rozdával spousty dobrot a děti si mohly kromě jízdy na
koni vyzkoušet třeba lukostřelbu.

Závěrem:
Věříme, že naše práce je užitečná a může být také inspirací pro ostatní obyvatele nejen Hostomic, ale
i jiných malých obcí. Těšíme se, co nového přinese rok 2017
Hostomický tým dobrovolníků 

8

