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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2020 byl poznamenán velmi nepříjemnou a notoricky známou situací kolem COVID19,
která se dotkla naprosto každého člověka. Díky tomu se skoro jako kdyby život mnoha lidem
a organizacím zvlášť, zastavil. I náš spolek zaznamenal výrazné omezení většiny aktivit a celý
rok tak přinejmenším stagnoval. Většina pravidelných aktivit tak v březnu 2020 byla
pozastavena a ve chvíli, kdy jsme si na podzim mysleli, že vše se znovu rozběhne, tak došlo
ještě k většímu omezování. Rozhodli jsme se tedy počkat a věřili jsme, že se situace změní
k lepšímu. Stalo se tak až v roce následujícím, ale o tom se dočtete příště.
Nyní máte možnost si prostudovat v pořadí již sedmou výroční zprávu spolku Host. pro
NelhoStejnost. Spolek vznikl před osmi 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. Ke sklonku roku
2020 jsme navíc získali od Městyse Hostomice příslib pronájmu další místnost, kterou
plánujeme zrekonstruovat a využít jako učebnu a částečně jako skladovací prostory, které
nám tolik chybí.
Městys Hostomice čítá pouhých 1250 obyvatel. Většina našich aktivit je směřována
jednoduše na podporu rodin, což je také posláním našeho spolku. Řada našich aktivit se
ovšem také dotýká problematiky sociálního vyloučení našeho městyse. 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.
Nevypadá to, že by se tato situace nějak měla lepšit, spíše naopak. V tomto ohledu jsme
v roce 2020 začali spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování a věříme tak, že brzy
nepůjde pouze o formální spolupráci, ale v městyse budeme realizovat také projekty, které
se budou této problematiky přímo dotýkat.
Ovšem sebelepší nápady by se neobešly bez podpory řady různých donátorů. Naši pravidelní
dárci jsou Nadace ČEZ, Nadace Agrofert a dříve Nadace Veolia, nyní také Ústecká komunitní
nadace. Aktivně nám nabízí pravidelně podporu obec Světec a samozřejmě Městys
Hostomice. V roce 2020 spolek také obdržel státní příspěvek.
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Dosud jsme se zaměřovali na aktivity, které vycházeli pouze zpravidla z aktivní, dobrovolné
práce našich členů. Většina financí tak putovala na materiální a edukativní vybavení a výlety
či jednorázové akce. V roce 2020 jsme díky státnímu příspěvku měli celkem 3 pracovníky na
částečný úvazek v rámci hlavního pracovního poměru a několik externích spolupracovníků.
Více se dočtete níže.
Ráda bych zde poděkovala vřele všem donátorům, mnoha rodičům a dobrovolníkům nejen
z Hostomic za to, co pro děti, sebe navzájem a také pro okolí vytvářejí, a ještě
pravděpodobně vytvářet budou.
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 z. s., Sídlo: Jiráskova 270, Hostomice 417 52
Email: hostpronelhostejnost@outlook.cz
Předseda spolku: Bc. Marie Jiroušková DiS., tel: 739 853 060
mail:hostpronelhostejnost@outlook.cz

Web: www.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 2020

Služba „Doprovázení pěstounů“
Významnou novinkou roku 2020 byla vůbec poprvé celoroční práce v rámci pověření
k výkonu sociálně právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu. Šlo o realizaci služby,
pracovně řečeno „Doprovázení pěstounů“. 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. Domníváme se, že
tato služba je v našem městyse trochu raritou, ale věříme, že oslovíme i rodiny z blízkého
okolí a třeba i Bíliny či Duchcova.
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. Pověření máme pro okres Teplice.
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.
Trocha statistiky
Od registrace služby Doprovázení pěstounů bylo uzavřeno celkem 15 dohod o výkonu
pěstounské péče, na konci roku 2020 jich pak bylo 12. V průměru bylo v rámci služby
Doprovázení pěstounů uskutečněno 240 kontaktů s klienty, míněno osobní kontakty,
telefonní hovory, maily či komunikace s třetími osobami. Během roku 2020 ve službě působili
tři lidé v roli klíčového sociálního pracovníka včetně jedné vedoucí služby.
Nabídka pro klienty služby
Služba Doprovázení pěstounů zajišťuje pro své klienty vzdělávání. Rádi realizujeme kurzy
osobní formou. Vnímáme, že lidé oceňují setkávání s druhými, zvláště pak ve stejných rolích,
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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kdy se mohou sdílet a prožívat sounáležitost. Ovšem k nepříznivé situaci loňského roku jsme
jich nabídli celkem pouze pět. Na druhou stranu jsme se o to rychleji naučili používat jiné
formy vzdělávání, především pak v prostředí online. I tak jsme se mohli společně všichni
setkat alespoň přes obrazovku. Dále jsme zprostředkovali několik online kurzů formou
samostudia se závěrečným testem a oblíbené byly také tematické filmy. Stihli jsme také
jedno výjezdní vzdělávání na Moldavě, kam se chystáme v příštím roce na víkend. Není nad
změnu prostředí, kdy se i z něčeho povinného dá učinit příjemné.
Služba Doprovázení pěstounů nabízí zajištění krátkodobé péče o děti. Klienti v roce 2020
využili tuto možnost pouze v několika málo případech, kdy děti byly doma na distanční
výuce.
Služba Doprovázení pěstounů v roce 2020 nabízela také možnost zprostředkování práva na
odpočinek a 4 děti tak byly podpořeny finančně v účasti na táboře či jiném pobytu. Opět bylo
z minimální účasti dětí na jakýchkoli volnočasových či školních pobytech patrné výrazné
omezení. Stihli jsme alespoň o podzimních prázdninách pečujícím osobám nabídnout
individuální program pro děti s možností doučování.
Služba Doprovázení pěstounů v roce 2020 zprostředkovala odbornou péči rodině, která se
spojila s organizací Bateau z.s. a byla velmi spokojena.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Spolek svými činnostmi v mnoha ohledech odpovídá a naplňuje podstatu komunitní sociální
práce. Tato myšlenka byla v podstatě na úplném začátku spolku prioritní před osmi lety. Této
linie se držíme po celou dobu. Zároveň však naše aktivity míříme na rodinu. Tím je naše
práce ještě více specifická.
Druhou a neméně významnou novinkou je právě navázání spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování. Jako spolek jsme byli poctěni tím, že si nás sami všimli a oslovili nás.
Zástupce agentury pan Kandler, jakožto expert pro komunitní sociální práci nás navštívil a
strávili jsme s ním několik hodin společného sdílení a nadšení z toho, co děláme. Prozatím je
výsledkem naší spolupráce účast na dvou konferencích, které byly určené pro organizace,
které se zabývají komunitní sociální prací. Díky tomu jsme poznali další organizace a
pracovníky, kteří pracují v podobném duchu a zároveň jsou v našem nedalekém okolí.
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Důležitým výsledkem byla ovšem spolupráce při tvorbě sborníku dobré praxe komunitní
sociální práce, který oficiálně vyjde ze strany Ministerstva vnitra v roce 2021. Práce našeho
spolku bude v brožuře uvedena jako jeden ze sedmi příkladů dobré praxe.

Pravidelné aktivity, provoz Hostíku – rodinného centra
pro malé i velké
Hostík – rodinné centru pro malé i velké je řádně označený prostor (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. Ke
sklonku roku 2020 jsme od Městyse Hostomice získali do pronájmu další místnost, která je
hned přes chodbu naproti stávajícímu centru. Místnost je prozatím v havarijním stavu,
ovšem věříme, že v následujícím roce ji budeme moci zrekonstruovat a vytvořit tak možnost
další učebny či dílny pro větší děti a zároveň skladovací prostory.

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 2020 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
Rádi bychom uvedli, že každý čtvrtek dopoledne byl vyhrazen rodičům s nejmenšími dětmi.
Ovšem rok 2020 byl tak komplikovaný, že klubík fungoval v běžném režimu jen několik málo
týdnů.
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Sběr oblečení a bot pro potřebné
V Hostíku dochází stále ke sběru bot a oblečení, které následně přerozdělujeme potřebným,
zpravidla rodinám. V roce 2020 to byly čtyři rodiny, kam jsme pravidelně předávali oblečení,
ale i školní tašky, hračky, boty apod. Dále pokračujeme ve sběru papíru. Lidé nám nosí
nepotřebné letáky ze širokého okolí. Papír jednou za několik měsíců odvezeme do sběru a
získané finance využíváme pro sladké odměny pro děti.

Odpolední klub pro celou rodinu (a potažmo větší děti)
Znovu bychom rádi uvedli, že běžně každý čtvrtek (vyjma letních prázdnin) byl Hostík
k dispozici větším dětem i s jejich rodiči pro volnočasový klub. Ovšem i tato aktivita byla
výrazně v roce 2020 omezena. V tomto roce se nerealizovaly žádné aktivity komunitního
charakteru, které jsou pro nás běžné, jako je pálení čarodějnic, zvířátkový den, rozsvícení
vánočního stromečku apod. Rok 2020 byl tak ve znamení očekávání toho, co se bude dít dál.
Ovšem my se nevzdáváme a věříme, že v dalším období vše zase obnovíme.

Závěrem
Celkově věříme, že rok 2021 bude na všechny aktivity bohatší a pestřejší. Chystáme se na
letní tábory a to jak pobytové, tak „přívesnické“, znovuobnovení nové tradice pořádání
spolkového plesu v podobě „tancovačky“ a také bychom rádi zrealizovali venkovní komunitní
akce pro celé rodiny s dosahem pro celý městys a okolí.
V souvislosti s Covidem bychom ještě rádi zmínili, že jsme požádali a získali podporu od
Nadace ČEZ za účelem zakoupení šicích strojů a materiálu na šití roušek v době, kdy se tato
povinnost zavedla a roušek tak najednou byl enormní nedostatek. Tímto také velice Nadaci
ČEZ děkujeme.
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Spolek Host. pro NelhoStejnost v číslech na základě hospodářského výsledku v roce 2020:
Náklady na materiál
(nákup PC, kancelářské potřeby, drogerie)
Spotřeba energií

66 914,- Kč

Cestovné

2 103,- Kč

Mzdové náklady

205 895,- Kč

Náklady na zákonné sociální pojištění

58 925,- Kč

Přijaté dary (od Nadace ČEZ za účelem boje proti covidu)

20 000,- Kč

Náklady na reprezentaci

1 024,- Kč

Státní příspěvek na realizaci SPOD dle pověření

544 000,- Kč

Převod výnosu do roku 2021

149 923, Kč

19 405,- Kč

Věříme, že naše práce je užitečná a může být také inspirací pro ostatní obyvatele nejen
Hostomic, ale i jiných malých obcí.
Za spolek Host. pro NelhoStejnost
Bc. Marie Jiroušková DiS.
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