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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
právě máte možnost si prostudovat v pořadí již šestou výroční zprávu spolku Host. pro
NelhoStejnost. Spolek Host. pro NelhoStejnost vznikl před sedmi lety spontánně, jako reakce
několika nelhostejných mladých lidí s dětmi na neutěšenou situaci v městyse Hostomice,
který neměl k dispozici v podstatě žádné možnosti pro aktivní rodiče a jejich menší či větší
děti. Tehdy jsme pilotně zkusili podat projektovou žádost u Nadace ČEZ, která byla úspěšná a
ve spolupráci s Městysem Hostomice (formou nájemného zdarma) se povedlo
zrekonstruovat a vybavit malé, ovšem útulné rodinné centrum pro malé i velké pod názvem
„Hostík“. Smyslem tehdy bylo především nabídnout maminkám, dětem, ale i celým rodinám
aktivity, ať už jednorázové či pravidelné, které jsou běžně dostupné zpravidla ve městech.
Od té doby se v městyse Hostomice, který čítá pouhých 1250 obyvatel, realizovala řada
různých pravidelných i jednorázových aktivit, které jsou směřovány třeba i ve prospěch obce,
například úklid černých skládek. Členové spolku jsou zpravidla angažované maminky, které
mají zajímavé nápady.
Ovšem sebelepší nápady by se neobešly bez podpory řady různých donátorů. Naši pravidelní
dárci jsou Nadace ČEZ, Nadace Agrofert a Nadace Veolia. Nikdy nás ovšem neodmítne ani
obec Světec, samozřejmě Městys Hostomice a v minulosti jsme jednorázově spolupracovali i
s městem Ledvice. Nedaleké Severočeské doly a.s. a AGC Automotive a.s. nás také při
ekologických aktivitách podpořili.
Rok 2019 byl opět významně podpořen Nadací Agrofert. Díky nadačnímu příspěvku již
několik let v podstatě fungujeme v rozsahu, na který jsme si popravdě zvykli a mohli jsme tak
naše aktivity nabízet širokému spektru rodin, které by jinak byly mimo veškerou komerční
nabídku služeb. Již opakovaně 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 atributy. Taková označení v naší obci nejspíš nezměníme, ovšem
snažíme se o snížení dopadů této situace.
Jsme moc rádi, že jsme se v naší práci mohli zaměřit i na tyto místa a rodiny, které
v lokalitách žijí. Škoda je, že se s problematikou sociálního vyloučení v obci stále vůbec
nepracuje a prozatím to nevypadá ani v tomto smyslu nijak nadějně.
Dosah registrovaných sociálních služeb pro lidi zasaženým sociálním vyloučením je možný
pouze v rámci dojíždění do města Bíliny, která je vzdálená asi 5 km.
2
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Velmi tímto děkuji všem donátorům, mnoha rodičům a dobrovolníkům nejen z Hostomic, co
pro děti, sebe navzájem a také pro okolí vytvářejí, a ještě vytvářet budou řadu důležitých a
potřebných hodnot. Ty možná nemůžeme osahat a vystavit, ale věřím, že budou mít vliv na
naší další generaci minimálně v podobě dobrých vzpomínek na spousty legrace a dobrých
skutků.
Níže se můžete dočíst, co znamená osobní zájem, angažovanost a nelhostejnost v praxi.

Bc. Marie Jiroušková DiS.
Předsedkyně spolku

Základní údaje o spolku
Název: Host. pro NelhoStejnost, Sídlo: Jiráskova 270, Hostomice 417 52
Email: hostpronelhostejnost@outlook.cz
Předseda spolku: Bc. Marie Jiroušková DiS., tel: 724 121 907 mail:MMJirouskova@gmail.com

Web: https://hostpronelhostejnost.cz/
Účet: 262642417/0300
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. Nyní je spolek registrován v rejstříku spolků a všechny
informace včetně cílů jsou k nalezení na těchto webových stránkách: https://or.justice.cz
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Činnosti spolku v roce 2019

NOVINKY!
Spolek Host. pro NelhoStejnost má již svou tradici a jako takový stále trvá. Ovšem rok 2019
dostál ve spolku hned několika velkých změn. Jednou byla již tolik potřebná oprava a
renovace vybavení prostor Hostíku . Druhou, významnou změnou pak bylo získání pověření
k výkonu sociálně právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu. Jde o zavedení služby,
pracovně řečeno „Doprovázení pěstounů“. A do třetice se povedla příprava a hlavně
realizace historicky první taneční zábavy pod názvem: Berušková tancovačka.
1. Renovace Hostíku
Přinesla nám tolik potřebné nové koberce. Některé kusy nábytku byly zlikvidovány, pořízena
naopak byla kovová uzamykatelná kartotéka, tiskárna se skenerem, 2 notebooky. Ponechány
byly nové či zachovalé hračky a pořídili jsme také odbornou literaturu a řadu časopisů či
letáčků s tématem rodina. Došlo k obnovení kancelářské části Hostíku. Prostor je nyní opět
čistý, nový, útulný a připraven přijmout řadu nových klientů. Nové prostorové nároky si také
vyžádaly potřebu další místnosti, která by byla určena pouze jako sklad. V roce 2020 je tedy
v plánu pronájem další místnosti, která je naproti současnému prostoru Hostíku k dispozici.
2. Pověření k výkonu SPOD v oblasti pomoci pěstounským rodinám, resp. rodinám
náhradním, pečujícím o nezletilé dítě či děti v režimu pěstounské či poručenské
péče či osobám v evidenci1. Spolek začal a chce realizovat činnosti v rámci pověření
pod pracovním názvem: „Doprovázení pěstounů“.
Přesně řečeno jde o získání pověření k výkonu SPOD od Krajského úřadu Ústeckého kraje a
to konkrétně v bodech dle Zák. o sociálně právní ochraně dětí:
1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona);
2) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela
dohodu o výkonu (§ 47b) pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Ke sklonku roku 2019 spolek teprve získal pověření a pro rok 2020 se předpokládá uzavření
max. 20 dohod o výkonu pěstounské péče. Tato služba také předpokládá práci min. tří osob
1

Osobou v evidenci je míněna fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu.
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v pracovním poměru na pozicích sociální pracovník, vedoucí služby, lektor vzdělávání, paní
na hlídání apod. Služba znamená pro rodiny, se kterými je uzavřena dohoda, řadu výhod,
pomoc a podporu, kterou tolik potřebují proto, aby jejich náhradní rodina neselhávala, ale
plnila svůj účel pokud možno, co nejlépe.
A proč vůbec se vůbec touto činností chceme zabývat v Hostomicích? Jistě je důvodem
předchozí zkušenost a osobní kontakt sociální pracovnice s konkrétními rodinami a
návaznost služby po ukončení činnosti jiné organizace v této oblasti pro rodiny z okolí.
Věříme také v důležitost poskytování služby nejen ve městech, ale i v menším rozsahu,
větším soukromí a komunitním rámci práce na malé obci. Jako nezisková organizace jsme
zároveň v této oblasti v okolí Bíliny, Duchcova a okolních obcí zároveň také v současné době
jediní, kdo jsme mimo Městský úřad Bílina, časově a místně dostupní. Pověření jsme získali
pro celý okres Teplice, ovšem Bílinsko bude naší prioritou.
3. Taneční zábava pod názvem: Berušková tancovačka
Realizovala se 2. Února 2020 na sále v restauraci Sport v obci Ohníč. Bohužel v Hostomících
v současnosti není žádný krytý prostor pro realizaci kulturních akcí, proto tedy v sousední
obci. Účastnilo se téměř 150 lidí. K poslechu a zábavě hrála skupina ALIBI, která jen těžko
může mít konkurenci, byli prostě báječní. Akci úspěšně zakončila exhibice hostomických
maminek, které si připravily a předvedly originální taneční vystoupení na píseň: Beruško půjč
mi jednu tečku. Cílem bylo kromě zábavy především upozornit na činnosti spolku!
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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 2019 byl otevřen v pravidelných časech pro různé aktivity. Zároveň spolek také
pod názvem „Hostík“ nabízel také řadu jednorázových aktivit a činností pro širokou
veřejnost, viz. níže.

Rodinné poradenství
V rámci této ne-registrované služby, která je nabízena v podstatě permanentně, a to
možností poskytnutí rady, pomoci nebo zprostředkování další pomoci a péče po telefonu.,
dáváme lidem, kteří to potřebují možnost nás kontaktovat na telefonních číslech uvedených
na webu, FB či přímo na dveřích Hostíku. I v roce 2019 platila dohoda s organizací Člověk
v tísni na využívání terénních sociálních služeb tak, že terénní sociální pracovník organizace
ČvT je schopen a především ochoten přijet za klientem poprvé do Hostomic, následně si pak
domlouvají schůzky v Bílině v kanceláři, případně je možné využít také kancelář
v Hostomicích.

Klubík pro maminky s nejmenšími dětmi
Každá středa dopoledne byla vyhrazena rodičům s nejmenšími dětmi. Počty návštěvníků se
měnily, evidujeme 6 aktivních maminek s malými dětmi. Přes letní měsíce Hostík v tomto
smyslu nebyl prostor Hostíku příliš využíván, společný čas jsme trávili především venku – na
zahradě, na hřišti. V roce 2019 byly 3 maminky v očekávání, tedy do budoucna bude mít
klubík jistě plno.

Sběr oblečení a bot pro potřebné
V Hostíku dochází stále ke sběru bot a oblečení, které následně přerozdělujeme potřebným,
zpravidla rodinám. Máme min. tři rodiny, kam vozíme oblečení pravidelně a zaznamenáváme
od dospělých členů rodiny velikou vděčnost. Dále pokračujeme ve sběru papíru. Tím si
zajišťujeme částečně i finanční nezávislost a samostatnost.
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Odpolední klub pro celou rodinu (a potažmo větší děti)
Každý čtvrtek (vyjma letních prázdnin) byl Hostík k dispozici větším dětem i s jejich rodiči pro
volnočasový klub. Stále klademe velký důraz na zodpovědnost dospělých, jejich
angažovanost. Nabízeli jsme řadu kreativních činností, resp. dospělí si spolu s dětmi již
program dávno vymýšlí sami. Naučili jsme se spousty nových věcí, umíme si sami vyrobit
mýdlo, ale i prací prášek. O tyto aktivity je tradičně největší zájem a v těchto dnech je zjevné,
že prostory Hostíku jsou na něco prostě malé. Průběžně hledáme nové prostory.
Jarní prázdniny v Hostíku - celotýdenní program – výlety do Muzea v Teplicích, Mýdlárny u
Zámku v Teplicích, ZOO v Ústí nad Labem
Velikonoce v Hostíku - pletení pomlázek, barvení vajec, výzdoba Hostomického stromu
Pálení čarodějnic – odpoledne na dětském hřišti plné soutěží a her pro celou ves
Červen 2019 – společný výlet objednaným autobusem do Miracula, dětského zábavního
parku
Květen 2019 – bližší zkoumání města Žatec, výlet do jednoho z muzea, účast na dětském dni
na stadionu, dobrodružná cesta motoráčkem
Červenec 2019 – Hostíkovský mini tábor v Opárně, tradiční letní pobyt pro děti i jejich rodiče.
Poslední pobyt v nádherném Opárenském údolí, provozovatel kempu Jordán končí, ovšem
na příští rok máme již domluvenou Moldavskou šatlavu. Na táboře bylo celkem 43 dětí a 8
dospělých, výlety tradičně do Ústí nad Labem na Větruši, na přívoz do Žernosek, do Lovosic
do cukrárny či do Litoměřic na ruční výrobu papíru či na největší pizzu v okolí.
Srpen 2019 – spolupráce na příměstském táboře s Květinou z.s., kdy jsme byli s dětmi na
Moldavě připravovat program, sbírali jsme lesní plody, jezdili na koni, navštívili bio farmu
apod.
Listopad 2019- již tradiční příprava a výroba věcí na výstavu ,,Šikovné ruce našich
spoluobčanů´´ v sousední obci Světec, účast na vernisáži
Prosinec 2019 – příprava stánku s našimi výrobky, ruční dílny – zdobení perníčků při
příležitosti Rozsvícení vánočního stromečku v Hostomicích
Mikulášská besídka na hasičárně, příprava a realizace pro přihlášené děti. Opět téměř
tradiční akce, již třetí ročník!
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Projekt „Jedeme v tom všichni spolu“
Naším největším dárcem se v roce 2019 se stala jako již tradičně Nadace Agrofert v rámci
projektu „Jedeme v tom všichni spolu“. 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. Dobrovolníci a sami maminky tak měly příležitost v rámci systematické práce přímo
ovlivňovat konkrétní rodiče a děti.
Jen díky zázemí, finanční podpoře na energie a materiálu se vše může dít tak, jak se děje.
Rodiče přispějí, ale potřebují mít zázemí, lidskou podporu a důvod, proč to všechno dělat. To
je hlavní a splněný účel projektu, který se může zdát, že se stále opakuje. Jedná se ale o
dlouhodobé záměry a cíle.
Učíme tak rodiče zodpovědnosti, že je normální ráno vstávat, děti včas odvést do školy,
připravovat se s nimi do školy, zajistit dětem smysluplné trávení volného času. Učíme je také
kde a jak si požádat o pomoc. Snažíme se o získání nekonfliktního občanského soužití napříč
všemi sociálními vrstvami a rodinami. V Hostíku tak běžně najdete v odpoledním klubu
romské děti spolu s rodinami z majoritní společnosti. Rodina s nižšími příjmy s námi díky
podpoře může vyjet na letní pobyt a děti díky sponzorovanému programu, který se realizuje
přímo v Hostomicích, zažijí spousty dobrodružství a zábavy, kterou by jinak nikdy neměly
šanci zažít.
Finance 2019:
Příjmy: 50 000,-Kč od Nadace Agrofert
10 000,-Kč od obce Světec
18 000,-Kč jiné, vlastní
Výdaje: 75 000,- Kč, zůstatek 3 000,-Kč převeden do r. 2020
Věříme, že naše práce je užitečná a může být také inspirací pro ostatní obyvatele nejen
Hostomic, ale i jiných malých obcí. Těšíme se.
Hostomický tým dobrovolníků 
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