
Výroční zpráva DOKOŘÁN z.s.
za rok 2021



2

1 Úvodní slovo

Rok 2021 nám opět komplikovala epidemiologická situace spojena s onemocněním COVID-19. V

únoru vláda ČR rozhodla o uzavření škol a děti opět čekala distanční výuka. Školy byly zavřené

až do14. května 2021

Archa se tomuto režimu přizpůsobila překlopením otevírací doby na dopoledne i dalšími opatřeními.

Nabídli jsme klientům, kteří neměli doma počítač ani internet, že se k výuce mohou připojit od nás

a využít wifi Archy i její notebooky s mikrofony a kamerami plus sluchátka. Navíc si zde děti mohly

dělat domácí úkoly a mnohým rodinám jsme pomohli prostřednictvím nadací sehnat notebooky,

takže se pak mohly k výuce připojovat z pohodlí vlastního domova. S rodiči jsme v tomto období

řešili krizové životní situace týkající se hlavně ztráty zaměstnání a hrozící ztráty bydlení.

Především rodiny rodičů samoživitelů se v lock downech dostaly do situací, kdy jim chyběly peníze

nejen na nájem ale i na jídlo. Mnohé z těchto krizových situací se nám dařilo efektivně vyřešit.

I rok 2021 s sebou přinesl personální změny. Rozloučili jsme se s kolegyní Lucií Koutskou

Perháčovou a také Martinou Mlčouchovou, která náš tým opustila na dobu určitou, tedy na dobu

mateřské a rodičovské dovolené. V týmu jsme naopak přivítali nové posily, Terezu Hrnčířovou a

Terezu Frintovou Nejedlou. Obě nové kolegyně se okamžitě staly členkami fungujícího týmu, bez

problémů přebraly agendu a přinesly nový vítr do plachet ve smyslu nových nápadů.

Jako předešlé roky jsme se opět zúčastnili Obchůdků s Albertem, kterou pořádá NF Albert. I

v tomto roce se Obchůdky s Albetem přesunuly do online prostředí. Využili jsme tak předešlé

zkušenosti a nic nác tedy nezaskočilo.

Do Archy jsme v tomto roce pořídili velké množství nových sportovních pomůcek - kola, koloběžky,

ochranné pomůcky jako helmy a nejrůznější chrániče. Dětem se tak snažíme vrátit do života pohyb,

který díky covidu tak dlouho postrádaly.

Podařilo se nám zútulnit i prostředí ambulance. Pořídili jsme nové sedačky a křesla, na zdech

máme nové autorské obrazy, které byly vytvořeny Arše přímo na míru od pana Jaroslava Soumara.

Všem pracovníkům Archy patří obrovské poděkování. Opět se ukázalo, že pracují nad rámec

svých povinností, velkému množství klientů pomohli v nejrůznějších velice obtížných situacích a

dětem pak nabídli velice pestrý program a množství nejrůznějších aktivit.

Mgr. Denisa Carvová, vedoucí sociální služby Archa
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2 Cíl a poslání organizace

Základním cílem všech činností Dokořán z.s. je celkové zkvalitnění života příslušníků

cílové skupiny předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických

jevů.

Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů

a provázení dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají

zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a

životním postojům.

3 Struktura Dokořán z.s.

Statutární zástupce (neplacená funkce):

Mgr. Denisa Carvová

Výkonný výbor (neplacené funkce, v abecedním pořadí):

Mgr. Denisa Carvová

Mgr. Michaela Šerejchová

Mgr. Jan Vajsar

Tereza Frintová Dis.

Organizační struktura zaměstnanců:

výkonná ředitelka (DPP)

vedoucí sociální služby (HPP)

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (HPP, DPP)
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4 Historie organizace

Historie nestátní neziskové organizace Dokořán se začala psát v roce 1995, kdy vzniklo

(tehdy pod názvem Sdružení rodičů a přátel Déčka) z potřeby doplnit rezervy v programu

domu dětí a mládeže v Náchodě.

Během prvních dvou let své existence se přetvořilo v plně samostatné občanské sdružení

s vlastním posláním. Postupem dalších let, během nichž došlo k realizaci mnoha

programů v oblasti sociální, kulturní i výchovně vzdělávací, vykrystalizovala stěžejní

činnost sdružení v provozování dvou zařízení v Náchodě: ARCHA a POKLOP.

Činnost Alternativního čajového klubu Poklop byla ukončena v roce 2015. Archa je

pracoviště, které se dlouhodobě zaměřuje na sociální prevenci.

V souladu s platnou legislativou byl původní název Dokořán o.s. (občanské sdružení) od

roku 2014 změněn na Dokořán z.s. (zapsaný spolek).

Archa:
1997 – 2002 Kontaktní a krizové centrum

2003 – 2012 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

od 1. 1. 2013 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Adresa: Komenského 577, 547 01 Náchod

e-mail: archa@dokoran.eu

tel.: 774 929 182

5 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa (SASRD Archa)

V rámci nabízených služeb celý rok Archa spolupracovala se základními školami. Tato

spolupráce je zajištěna pravidelnými schůzkami našich pracovníků přímo na půdě školy, v

době uzavření škol jsme byli alespoň v telefonickém spojení s vedením škol. Při osobním

jednání na půdě školy je přítomen sociální pracovník Archy, zástupce za vedení školy a

učitelé, kteří potřebují řešit konkrétní problém s konkrétním žákem. Sociální pracovník pak

v rámci terénní služby například informuje rodiče o daném problému a snaží se společně s

ním najít účinné řešení.

mailto:archa@dokoran.eu
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Dále Archa spolupracuje i s dalšími organizacemi a institucemi jako je například Odbor

sociálních věcí a školství, Oblastní charita Náchod, Péčí o duševní zdraví, Salinger a

Aufori.

5.1 Veřejný závazek

Poslání
Archa je služba určená rodinám s dětmi, které navštěvují školy v Náchodě a u nichž je

v důsledku nepříznivé situace rodiny ohrožen zdravý vývoj dítěte. Archa nabízí odbornou

pomoc při řešení problémů rodin, podporuje je v samostatnosti a zapojení do dění ve

společnosti

Cíle

 zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro mimoškolní vzdělávání dětí

 posílení kompetencí rodin ke zvládání každodenních situací

 zajištění smysluplného trávení volného času dětí a mládeže

 zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce

Okruh osob
Rodiny s dětmi ve věku od 0 do 6 let z Náchoda, dále pak rodiny s dětmi od 6 – 18 let,

které navštěvují školy v Náchodě a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí

převážně v sociálně vyloučených lokalitách.

Tyto rodiny:

 jsou v obtížné životní situaci (nefunkční neúplná rodina, nízká podpora vzdělávání,

záškoláctví, problémy s volbou školy či povolání, dlouhodobá nezaměstnanost,

špatná finanční situace, diskriminace, šikana)

 jsou ohrožené sociálně patologickými jevy (krádeže, zneužívání návykových látek

včetně alkoholu, pohlavní zneužívání, předčasně zahájený sexuální život,

předčasné těhotenství, nedokončené či nízké vzdělání)

 jsou ohrožené sociálním vyloučením (sociálně vyloučená lokalita, periferie menšího

města, vyšší výskyt soc. slabších vrstev obyvatelstva, příslušníci etnických minorit)
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 nevyužívají standardní nabídku veřejných služeb (pasivní způsob života, absence

pozitivních vzorů, děti tráví svůj volný čas neorganizovaně, bez dohledu, „na ulici“)

Principy

 individuální přístup

 aktivizace klientů

 nízkoprahovost – odstraňování bariér, které běžně brání klientům využívat veřejné

služby (jazykové, sociální, finanční bariéry)

 vedení klienta k samostatnosti, zodpovědnosti

 poskytování služeb dle etického kodexu sociálních pracovníků ČR

 respektování volby klientů

Archa je podle §65 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách registrována jako

poskytovatel služeb sociální prevence (reg. č. 8382823).

Otevírací doba:
ambulantní forma terénní forma

PO 12:00–16:00 (klienti 5 – 18 let) 9:00-10:30

ÚT 12:00–16:00 (klienti 5 – 18 let)

ST 9:00-11:00 (dospělí) 11:00 - 16:00

ČT 14:00–18:00 (klienti 12 – 18 let) 9:00 – 10:30

PÁ 12:00–16:00 (klienti 5 – 18 let)

5.2 Personální obsazení
Mgr. Michaela Šerejchová – výkonná ředitelka Dokořán z.s. (od května 2017)

Mgr. Denisa Carvová – vedoucí služby (od června 2016), soc. pracovnice (od září 2016)

Mgr. Jan Vajsar – sociální pracovník (od července 2011)

Tereza Frintová Nejedlá - pracovnice v sociálních službách (od září 2021 DPP, od října

2021 HPP)
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Tereza Hrnčířová - pracovnice v sociálních službách (od září 2021)

Mgr. Jitka Nováková – sociální pracovnice (od dubna 2018), v současné době na RD

Martina Mlčouchová – pracovnice v soc. službách (od února 2018), v současné době na

RD

5.3 Nabídka služeb

SASRD Archa poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb., o soc. Službách.

Jedná se o 4 základní činnosti:

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- Sociálně terapeutické činnosti

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Archa dále nabízí pravidelný program preventivních volnočasových aktivit.

5. 4 Dobročinný bazárek

22. - 24. 9. 2021

Po nucené pauze v loňském roce, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, jsme již

potřetí organizovali Charitativní bazárek, který se konal v prostorách Městské knihovny v

Náchodě. Věci k prodeji jsme shromažďovali a třídili několik měsíců. Všem dárcům tímto

mnohokrát děkujeme, jsme vděční za Vaši pomoc. Na výběr bylo mnoho druhů oblečení pro

děti i dospělé, obuv, kabelky, nádobí, sklo i porcelán, drogerie, knihy, ale také hračky za

symbolické ceny. K dispozici byl také oblíbený stroj na výrobu placek a magnetů, kdy si

každý mohl vybrat ze širokého vzorníku vlastní podobu magnetu, nebo placky. Návštěvníků

bazárku bylo letos opravdu mnoho a utržená částka se vyšplhala na úžasných 24 415 Kč!

Skvělá atmosféra vládla po celé tři dny bazárku až do pátečních odpoledních hodin.

Neprodané věci jsme odvezly do Diakonie Českobratrské církve evangelické k dalšímu

využití. Tímto bychom rádi vyjádřili hluboké poděkování všem, kteří se na bazárku jakkoliv
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podíleli-ať už pomocí s organizací a prodejem, nebo nákupem a podpořili tak činnost naší

organizace.

5.5. Potravinová sbírka Albert

Svátky plné hojnosti a dostatku jídla nejsou samozřejmostí ve všech domácnostech. Pro

potřebné zorganizoval Albert ve všech svých prodejnách 4. a 5. prosince velkou

potravinovou sbírku. Do sbírky se v Náchodě zapojila i SASRD Archa, jejíž pracovníci se o

víkendu vzdali svého odpočinku a pohodlí a vybírali v Albertu na Starém Městě potraviny

pro svoje klienty. Z potravinové sbírky tak bylo díky Albertu, jeho štědrým zákazníkům a

pracovníkům Archy podpořeno devatenáct rodin z Náchoda. Každá rodina dostala plnou

banánovou krabici trvanlivých potravin a hygienických potřeb včetně například prášku na

praní. Vícepočetné rodiny obdržely navíc dvanáct litrů mléka. Touto formou rodinám

pomáháme, aby se před Vánoci nedostali do dluhů. Potravinová banka jim odlehčí těžké

břemeno a pomůže splnit přání dopřát svým dětem hezké svátky, těch několik dní, které

mají být jiné než ostatní dny v roce. Dny, kdy na sebe máme být milí, projevit si lásku, ale

také ochutnat třeba něco neobvyklého, na co během roku nejsou peníze.
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5.6. Krabice od bot

V prosinci se Archa již po třetí zapojila do akce “Krabice od bot”. Akce Krabice od

bot má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem

udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu

společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst,

které ho předá potřebným. Za bezvadnou spolupráci vděčíme a velmi děkujeme

Diakonii ČCE - středisku Betanie Náchod, jmenovitě jejímu řediteli Ing. Dušanu

Šedkovi.
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6 Přehled hospodaření DOKOŘÁN z.s.

7 Poděkování

Děkujeme všem přátelům a příznivcům DOKOŘÁN z.s., kteří v roce 2021 podpořili
naši činnost a pomohli finančně, organizačně či věcně a také děkujeme všem
organizacím a institucím za odbornou mezioborovou spolupráci.

Jmenovitě děkujeme:

 Panu starostu Janu Birkemu a paní místostarostce Ing. Pavle Maršíkové

 Odboru sociálních věcí a školství v Náchodě, zejména vedoucímu OSV Bc. Pavlu

Schumovi za vstřícnost

 Městu Náchod

 KÚ Královéhradeckého kraje

 Diakonii ČCE - středisku Betanie a Ing. Dušanu Šedkovi (řediteli střediska)

 Nadačnímu fondu Albert, NF Terezy Maxové, Klubu svobodných matek, nadaci Patron dětí

 základním a středním školám a odborným učilištím za spolupráci při řešení záležitostí

klientů Archy
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