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Oblastní charita Jičín 
 
Právní forma: církevní organizace 
IČ: 73633755 
Statutární zástupce a zodpovědný pracovník: Bc. David Rejlek 
Adresa sídla poskytovatele: Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553, 50601 Jičín 
Telefonické spojení: 605 521 429 
E-mail: d.rejlek@seznam.cz 
 

Kdo jsme a co děláme? 
 
Jsme církevní organizace, která byla v Jičíně založena 1.1. 2006 
a převzala veškerou činnost o.s. For-Teenager Apel. 

V rámci naší činnosti realizujeme dva projekty a na jednom 
se podílíme jako partneři. 
 

� Nízkoprahový klub pro děti a mládež Exit (NZDM Exit) 
� Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 
� Orientační dny pro školy (ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým) 
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Bc. Kristýna Maťátková 
sociální pracovnice NZDM Exit 

Štěpánka Mikulová, Dis. 
sociální pracovnice NDZM Exit 

Bc. David Rejlek  
ředitel Oblastní charity Jičín a 
sociální pracovník NZDM Exit 

Dobrovolníci v roce 2007: 
Tomáš Fendrych – webmaster 
Petra Hanušová – výtvarné aktivity 
Tereza Bulíčková – výtvarné aktivity 
Radka Ježková – volnočasové aktivity 
Radek Valenta – zajištění letního tábora 
 
 Markéta Plechatá 

– Dočkalová, Dis. 
sociální pracovnice 
NZDM Exit (na 
mateřské dovolené☺) 

Naši zaměstnanci v roce 2007: 

Ing. Alena Vaisová - účetní 
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Nízkoprahový klub pro děti a mládež: 
Posláním Nízkoprahového klubu Exit je zlepšovat kvalitu života 
dětí a mládeže v Jičíně a blízkém okolí. 
 

Úspěchy NZDM Exit v roce 2007: 
 

Nízkoprahový klub Exit se podrobil náročnému auditu kvality sociálních služeb a 
stal se členem ČASu (Česká asociace streetwork).  

 
Královéhradecký kraj nám udělil Osvědčení o úspěšném absolvování evaluace – 
završení procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 

 

Cíle NZDM Exit: 
 
1. Poskytovat odbornou pomoc dětem a mládeži ve věkovém 
rozmezí 10-21 let v problémech, týkajících se: 
 
� školy (šikana, neshody se spolužáky, doučování),  
� rodiny (vztahy s rodiči a sourozenci),  
� vztahů s kamarády a partnery, 
� zneužívání drog (včetně alkoholu a nikotinu) 
� hledání školy nebo zaměstnání 
� a dalších trápení, se kterými se v životě mohou setkat. 

 
2. Podporovat uživatele služby v aktivním přístupu k jejich životu 
tak, abych byli v budoucnu schopni řešit své problémy sami. 
 
Cíle jsou dosahovány prostřednictvím nabídky volnočasových 
aktivit, které slouží jako prostředek k navázání komunikace mezi 
sociálními pracovníky a  cílovou skupinou. 
 

Cílová skupina: 
 
Cílovou skupinou NZDM Exit jsou děti a mládež 
ve věku od 10 do 21 let, kteří  
 
� Jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy 

(záškoláctví, kriminalita, zneužívání návykových 
látek). 

� Nacházejí se v obtížné životní situaci, pro kterou 
se cítí, nebo již jsou vyloučeni ze svého sociálního 
prostředí (narušené rodinné  a vrstevnické vztahy, 
problémy ve škole a jiné osobní problémy). 

 
Mezi další charakteristiky cílové skupiny patří: 
  
� nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních 

volnočasových aktivit 
� vyhýbají se standardním formám 

institucionalizované pomoci a péče 
� dávají přednost pasivnímu trávení volného času 
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Činnosti dle 
zákona 
108/2006 

Služba 
poskytovaná 
NZDM 

Definice 

Výchovné, 
vzdělávací a 
aktivizační 
činnosti 

Preventivní 
programy 

Preventivní program zaměřený na určité téma – předávání určitých 
znalostí, nácvik dovedností a chování – propojení různých aktivit 
v klubu (besedy, workshopy apod.) 

 Doučování doučování, pomoc při specifických poruchách učení, poradenství 

 Volnočasové 
aktivity 

aktivity v klubu nebo mimo klub (sport v tělocvičně, fotbálek, šipky 
apod.) 

 Situační 
intervence 

sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které 
vznikají v klubu – interakce mezi pracovníkem a klientem, pracovník 
vnáší podněty a reflektuje situace (např. udělování sankcí, řešení 
porušování pravidel, rvačka v klubu apod.) 

 Skupinové 
aktivity 

práce pracovníka s nahodilou skupinou klientů, která je zaměřena na 
rozvoj či posílení psychické nebo sociální stránky jedince (komunikace, 
kooperace, vztahy ve skupině)  

 Podpora 
vlastních 
aktivit 

pomoc při přípravě a realizaci svých vlastních aktivit samotnými 
klienty (např. DJ při diskotéce, herci divadelního kroužku, vaření, 
tancování,…) 

Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím 

Akce mimo 
klub 

akce konané mimo klub a chystané nejen pro klienty, ale i pro 
veřejnost, příp. jiné osoby apod. (např. turnaj mezi NZDM, sportovní 
odpoledne, víkendové pobyty, výlety, koncert mimo klub,…) 
 

 Akce konané 
klubem 

akce organizované klubem (např. koncert v klubu, diskotéka, diváci 
divadelního představení,…) 

 

Popis jednotlivých služeb NZDM Exit: 
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Sociálně 
terapeutické 
činnosti 

Práce se skupinou cílená, kontinuální a dlouhodobější práce pracovníka s danou, 
ustálenou skupinou uživatelů s cílem rozvíjet jejich osobní a 
sociální schopnosti a dovednosti 
práce se skupinou má jasný začátek, průběh a konec 
s vyhodnocením práce společně s uživateli (např. pravidelné 
programy s klienty) 

 Individuální 
rozhovor/kontaktní 
práce 

alespoň 5ti minutový rozhovor mezi pracovníkem a klientem ve 
prospěch klienta 

 Poradenství poskytnutí odborné pomoci při řešení klientova problému 
(vyslechnutí, zorientování, nalezení cesty řešení) – oblasti – škola, 
vztahy, návykové látky, práce, bydlení, trestní právo, násilí, 
finance, zdraví, sex, volný čas 
 

 Pomoc v krizi poskytnutí odborné pomoci klientovi nacházejícímu se v krizi, jde 
pouze o akutní intervenci a dokázání na odborníka (příp. 
pracovníka, jež absolvoval kurz krizové intervence) 
 

Pomoc při 
uplatňování 
práv a 
oprávněných 
zájmů 

Jednání 
s institucemi ve 
prospěch klienta 

kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami (ústně, písemně, 
telefonicky) ve prospěch klienta a vždy s jeho souhlasem, nejlépe 
za jeho přítomnosti (kurátor, psycholog, učitel,…) 

 Doprovod doprovod klienta pracovníkem do návazné služby (veřejné nebo 
sociální) 

 Poskytnutí 
informace 

jde o jednorázové poskytnutí informace bez jakéhokoli zjišťování 
klientovi situace (např. adresa ÚP, telefon do personální agentury, 
referát, informace o škole,…) 

 Práce s osobami 
blízkými 

spolupráce s blízkými osobami klienta (rodiče, přátelé, partneři 
apod.) za účelem řešení klientova problému, pouze s jeho 
souhlasem 

 Zprostředkování 
kontaktu na 
návazné služby 

předání kontaktu na další návazné služby, které poskytnou 
klientovi další odborné služby, které již NZDM nemá v kompetenci 
(předání adresáře při odmítnutí zájemce o službu apod.) 
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Služby jsou poskytovány na základě principů nízkoprahovosti: 

� Služba je realizována ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by 
bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídku poskytovaných služeb. 

� Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové 
skupiny. 

� Pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost. 

� Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Tzn. sdělí pouze své křestní jméno, nebo přezdívku, a v jaké 
obci (městě) bydlí (z důvodů statistiky). Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta musí být 
vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje, které jsou nezbytné 
pro poskytování odborných a kvalitních služeb. 

� Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v 
rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen se zapojit do připravených 
činností. 

� Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. Uživatelé se mohou finančně podílet na 
volnočasových aktivitách (výlety, koncerty, tábory). 

� Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje 
sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby. 

 

Uživatelé služeb v roce 2007: 
 
Počet evidovaný uživatelů celkem: 96  
Počet uživatelů z Jičína:   87 
Počet uživatelů z ostatních obcí: 9 
Počet návštěv klubu:   2 577 
 
Pozn:  Evidovaným uživatelem rozumíme toho, který v roce 
2007 uzavřel se zařízením smlouvu na poskytnutí jedné, nebo 
více sociálních služeb. Uživatele, kteří využívají pouze 
volnočasové aktivity, neuvádíme.  
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Volnočasové akce: 

Název akce Počet akcí  

Letní tábor 1 

Divadelní vystoupení klientů v klubu 4 

Diskotéka 5 

Turnaje ve fotbálku, kulečníku, ping-
pongu 

6 

Rockový koncert  (4 kapely) 1 

Promítání filmu 5 

Malování po zdi 8 

Přespání v klubu 1 

Jednodenní výlety 4 

Společné vaření 8 

Pečení cukroví 2 

Výroba vánočních ozdob 1 
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Počet a druhy poskytnutých sociálních služeb: 

Počet poskytnutí za rok 2007 
Kolika klientům poskytnuto za 

rok 2007 Sociální služby (druh) 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

akce konané klubem 
(Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím) 

51 30 81 35 22 57 

akce mimo klub 
(Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím) 

15 5 20 11 2 13 

doprovod (Pomoc při 
uplatňování práv a 
oprávněných zájmů) 

1 0 1 1 0 1 

doučování (Výchovné, 
vzdělávací a aktivizační 
činnosti) 

1 7 8 1 3 4 

individuální rozhovor 
(Sociálně terapeutické 
činnosti) 

25 18 43 12 11 23 

podpora vlastních aktivit 
(Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti) 

102 103 205 24 21 45 

pomoc v krizi (Sociálně 
terapeutické činnosti) 1 1 2 1 1 2 

poradenský rozhovor 
(Pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných 
zájmů) 

7 4 11 4 4 8 
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poradenství (Sociálně 
terapeutické činnosti) 5 7 12 4 5 9 

poskytnutí informace 
(Pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů) 

0 5 5 0 5 5 

práce se skupinou 
(Sociálně terapeutické 
činnosti) 

8 39 47 2 14 16 

situační intervence 
(Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti) 

5 1 6 5 1 6 

skupinové aktivity 
(Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti) 

8 3 11 8 2 10 

volnočasové aktivity 
(Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti) 

44 28 72 34 23 57 

zprostředkování kontaktu 
na návazné služby (Pomoc 
při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů) 

0 1 1 0 1 1 

Součet 
292 269 561    
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Letní tábor pro děti ze sociálně 
slabých rodin 

Tábor se konal ve Strážném v Krkonoších již po 
třetí a zúčastnilo se ho 14 dětí.  
 
Cíle pobytu: 

� Umožnit dětem strávit prázdninový týden 
v Krkonoších, kterého by se nejspíše jinak 
nezúčastnily a částečně tak zabránit jejich 
znevýhodnění před jinými dětmi.  

� Upevnit společensky očekávaných způsobů 
chování v oblasti osobní hygieny, úklidu, 
dodržování pravidel společného soužití. 

� Informovat děti o nebezpečí sociálně 
patologických jevů.  

 

Orientační dny pro školy 

Projektu se účastníme jako instruktoři v případě, že je realizován pro střední , 
nebo základní školu z Jičína. Máme tak možnost blíže poznat potencionální 
uživatele našich služeb, které v rámci projektu nabízíme.  
 
V situaci společnosti si Orientační dny kladou za cíl: 

� Pomoc v náročných životních situacích – hovořit s mladými lidmi o jejich 
životě, nabídnout pomoc při řešení osobních problémů. 

� Hledání vlastní identity a rozvoj osobnosti – dát mladým lidem poznat vlastní 
dary možnosti jejich využití, ale i hranice a obavy a učit s nimi zacházet, 
rozvíjet své kreativní schopnosti a hledat perspektivy pro další osobnostní 
rozvoj a pro smysluplné životní povolání. 

� Prožitek společenství a sociální chování – pomoci zlepšit komunikační 
schopnosti, učit řešit problémy v osobních vztazích,být citlivý pro druhé a 
umět vést dialog. 

� Schopnost vlastního odpovědného rozhodování  - přebírat odpovědnost za 
svůj život, konstruktivně řešit problémy, rozšiřovat svůj obzor od 
odpovědnosti v malých skupinách k odpovědnosti v obci, politice, kultuře 
atd. 
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Rozpočet 2007 
 

Zdroje financování 
Příjmy za rok 

2007 

Dotace MPSV 500000 

Dotace Kraj 20000 

Dotace město Jičín 314650 

Sklopísek Střeleč, a.s. 25 000 

Redvel, s.r.o. 10 000 

Pekařství Josef Rýdl, s.r.o. 7 000 

Nadace Pro Radost 10000 

Rosengart, s.r.o. (šipkový svaz) 2050 

Kobit, s.r.o. 10 000 

Úhrady od uživatelů (příspěvek na tábor) 8000 

Tříkrálová sbírka 22 238 

Ostatní příjmy 51 272 

Celkové příjmy 980 210 

 

TYP  VÝDAJE SKUTEČNOST 
2007  

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY 185 029 

OSOBNÍ NÁKLADY 583 448 

OSTATNÍ NÁKLADY 202 058 

CELKOVÉ NÁKLADY 970  535 

 

Vyjádření auditora: 
 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a 
poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Oblastní 
charity Jičín k 31.12. 2007 a nákladů, výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s 
českými účetními předpisy." 
Ing. Hana Matoušová 
auditor, č. dekretu 1802 
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Pekárna Josef Rýdl, s.r.o. 

Naše poděkování patří zejména: 

� Paní PharmDr. Daniele Rybkové za nenahraditelnou pomoc při založení Oblastní charity Jičín. 
� Donátorům za poskytnutí dotací a darů. Jsou to: Městský úřad Jičín, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, firmy Sklopísek Střeleč a.s., Redvel s.r.o., pekařství Rýdl, 
� Panu Ing. Rostislavu Vodákovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví za vstřícné jednání a metodickou pomoc 

při provozování NZDM Exit. 
� Řediteli Městského bytového podniku, panu Ing. Pavlu Bílkovi a jeho zaměstnancům (zvl. panu Veselému) za ochotnu a 

vstřícnost v komunikaci ohledně provozu budovy, kde máme pronajaty prostory. 
� Ředitelům základních a středních škol v Jičíně za vstřícné jednání. 
� Pracovníkům Diecézní charity v Hradci Králové, zejména paní Olze Horákové a Marii Saidlové za nenahraditelnou pomoc při 

řešení některých otázek týkající se chodu organizace. 
� Ing. Aleně Vaisové, bývalé účetní, za spolehlivost a trpělivost. 
� Sociálním pracovníkům, pracujícím na Městském úřadě v Jičíně, úseku sociálně právní ochrany dětí za spolupráci 

v otázkách řešení výchovných problémů dětí a mládeže. 
� Pracovníkům Biskupství královéhradeckého za vzornou spolupráci na projektu „Orientační dny pro školy“. 
� Dobrovolníkům, kteří nám v Exitu pomáhali. 
� Pracovníkům Centra sociální pomoci a služeb za ochotu poskytovat klubovým pracovníkům konzultace. 
� PhDr. Daně Dobiášové, naší skvělé supervizorce. 
� Pracovníkům Probační a mediační služby ČR za výbornou spolupráci. 
� Městským strážníkům, kteří se čas od času zastavili na namátkové kontrole v klubu. 
� Panu Bohumíru Procházkovi za osobní distribuci jeho „Prochorovin“, které byly vždy občerstvením našich znavených duší. 
� Týdeníku Nové Noviny za poskytnutí prostoru pro informovanost o naší činnosti a za zasílání jejich novin zdarma. 

 
......a všem těm, na které jsme v té  dlouhé řadě dobrých lidí zapomněli☺☺☺☺.        
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