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ÚVODNÍ SLOVO

V Á Ž E N É D Á M Y, V Á Ž E N Í PÁ N O V É ,

v ambulantní formě. Na základě naplnění kapacity

ve dnech, kdy píšu tato slova se Přístav 3V nachází v

služby hledáme nové možnosti rozšíření služby, a to

období, které zažíváme poprvé v historii, a to, že naše
sociální služba byla kvůli epidemii Koronaviru
omezena. Přesto můžeme být s našimi klienty alespoň
v telefonickém spojení, a tak jim být na blízku,
povzbuzovat je a motivovat ke zvládnutí pro ně
nelehké situace.
Přesto mi dovolte shrnout a zhodnotit aktivity, které se
nám podařilo realizovat v roce 2019. Nadále
pokračovala činnost v našich seniorských klubech
v Chrastavě a v Hejnicích, které nabízejí bohatou škálu
činností, které vedou k rozvíjení a udržování aktivního
života seniorů.
V dubnu se nám podařilo zaregistrovat sociální službu
ve formě sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby zdravotně postižené, čímž pro nás vznikl
závazek zahájit poskytování sociální služby od počátku

jak po stránce personální, tak po stránce finanční.
Vidíme potřeby seniorů a snažíme se eliminovat jejich
stavy osamělosti, které častokrát vedou ke zhoršování
jejich zdravotního stavu. Dáváme se jim k dispozici a
řešíme s nimi jejich životní situace, sdílíme s nimi jejich
radosti i trápení, kterých v tomto věku není málo.
Velké díky patří všem zaměstnancům, kteří svou
vydaností a obětavou prací přispívali k chodu a rozvoji
naší organizace. Zároveň bych chtěl poděkovat všem
našim jednotlivým podporovatelům, nadacím a
partnerům, kteří nám pomohli finančně zajistit rok
2019. Jedině díky této štědrosti

a podpoře jsme

mohli provozovat naši činnost v odpovídající kvalitě a
rozsahu.
S úctou

října roku 2019. Hned od počátku poskytování služby

STANISLAV VOKÁL

se nám podařilo naplnit kapacitu služby v terénní

ŘEDITEL ORGANIZACE

formě. Při tom nadále pokračoval příliv nových členů
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POSLÁNÍ A CÍLE
POSLÁNÍ A CÍLE

ČINNOST ORGANIZACE

Posláním organizace je prostřednictvím sociálně aktivizační služby přispět ke

Přístav 3V je nestátní nezisková organizace, která provozuje sociálně

snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navázání

aktivizační službu pro seniory od 55 let věku a pro osoby se zdravotním

nových sociálních vazeb a k udržování samostatnosti a soběstačnosti. Služby

postižením v rámci libereckého kraje, a to na dvou místech – v Chrastavě a

rovněž vedou k podpoře seniorů setrvat v domácím prostředí a také

Hejnicích. Činnost je provozována v terénní a ambulantní formě. která je

odstraňují izolaci od společenského okolí. Aktivizační služba nabízí také

zajišťována v seniorských klubech Evergreen 55+ v Chrastavě a

aktivity, které podporují soběstačnost klientů, komunitní pospolitost a

v Seniorském klubu v Hejnicích. Tyto kluby nabízí širokou škálu možností, jak

udržování a posilování sociálních vazeb a kontaktů klienta s rodinou, přáteli a

můžou klienti zdokonalovat své dovednosti. Terénní forma služby je

ostatními spoluobčany. Cílem Přístavu 3V je pomocí zájmových,

realizována formou osobních návštěv klientů.

vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní
a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování
uživatelů. Služby poskytujeme na území libereckého kraje a to v klubech pro
seniory a osoby se zdravotním postižením v Chrastavě a v Hejnicích.
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NAŠE SLUŽBY
KLUB EVERGREEN 55+ (CHRASTAVA)

uspořádali pořad Evergreeny v Evergreenu

V roce 2019 klub Evergreen 55+ zasahoval průměrně 30 - 55 seniorů týdně.

v červnu jsme na komunitní zahradě společně zpívali spirituály, grilovali a

V pondělí se scházela skupina 6 -10 seniorů na pravidelnou německou
konverzaci. Ve středu se konaly oblíbené pěší procházky zvané „hůlky“ do
blízkého i vzdálenějšího okolí Chrastavy pro ty, kteří mají ještě dostatek sil, aby
zvládali 5- 8km. Pravidelně se jich zúčastnilo na 12-18 seniorů.

Uspořádali

jsme i několik výletů v červnu jsme si prochodili skalní bludiště na Kalichu u
Malé Skály a v srpnu jsme obdivovali krásné scenérie kolem Krompachu. Stalo
se již tradicí, že po procházce se většina účastníků sejde ke společnému obědu
v Bétel bistru, kde je čas na delší popovídání a kam přichází i ti, kteří již ze
zdravotních důvodů museli svoji účast na „hůlkách“ ukončit. Nezapomněli jsme
ani na ty, kteří sice rádi cestují, ale nemají již tolik sil. Červnový výlet na zámek
do Mnichova Hradiště, zářijový výlet na zámek v Zákupech a listopadový výlet
do Turnova, kde jsme si společně prohlédli bohatou expozici muzea potěšil
opravdu všechny. Na těchto akcích je účast kolem 25. Naši senioři se velmi
rádi druží, proto jim nabízíme možnost středeční kavárny, kde si při kafíčku

s písněmi Suchého a Šlitra a

zároveň jsme se loučili s naším dosavadním útočištěm v Komunitním centru
Bétel, ve kterém začala v červenci velká rekonstrukce. Přijali jsme nabídku na
dočasné útočiště v nových prozatímních prostorách komunitního centra,
ovšem prostory nebyly zcela vyhovující, proto jsme s vděčností přijali nabídku
na pronájem samostatné klubovny pro seniory. V této klubovně od listopadu
probíhají všechny společné aktivity klubu a slouží i jako shromažďovací místo
před „hůlkami“. V říjnu jsme začali navštěvovat osamělé seniory díky zařazení
do sítě sociálních služeb a spolupráci s místní pečovatelskou službou.
Pravidelně jsme každý týden navštěvovali, případně doprovázeli, na
zdravotních procházkách šest seniorek a jednoho seniora. Společně prožitý rok
jsme zakončili velkou vánoční oslavou v prostorách CVA Chrastava, kde nám
velmi pomohl jak při organizaci akce, tak i při vytváření programu sbor JB
Chrastava a dětský klub HUDRA. Této akce plné zábavy, dobrého jídla a hudby
se zúčastnilo na 50 seniorů což byla plná kapacita sálu.

mohou společně popovídat o všem možném. Této příležitosti využívá skupina
5-7 seniorek. Jiní zase dávají přednost si popovídat při hraní karet a dalších
společenských hrách v seniorské klubovně každé pondělí odpoledne kam
pravidelně zavítá 8-16 seniorů. Všichni senioři bez výjimky však milují společný
čas plný písní a zábavy, na těchto akcích se sejde kolem 45 lidí. V březnu jsme
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NAŠE SLUŽBY
SENIOR KLUB HEJNICE

SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA (SAS)

Pravidelná setkávání klubů pro seniory probíhala celoročně kromě období

Dne 1. října 2019 jsme zahájili v Chrastavě a Hejnicích sociální aktivizační

letních prázdnin, každé pondělí odpoledne (16:00 – 18:00 hod) a ve čtvrtek

službu pro seniory. Její forma má charakter terénní a ambulantní. Vzhledem ke

dopoledne (09:00 – 11:00 hod). Průměrná účast na klubech byla 14 seniorů.

stávajícím fungujícím klubům v jednotlivých místech nebyl problém plně

Od října 2019 jsme oficiálně začali poskytovat sociálně aktivizační službu pro

naplnit kapacitu služby. V průběhu měsíců říjen - prosinec 2019 jsme

seniory. Činnost jsme rozšířili o osobní návštěvy seniorů a společné procházky

poskytovali službu 30 klientům a jednali jsme s 11 zájemci o službu, z toho 9

s těmi, kteří o tuto službu projevili zájem.

klientům byly poskytovány služby v terénní formě. V této době bylo provedeno
337 výkonů s jednotlivými klienty. Na základě omezené kapacity zaměstnanců

Na klubech mají senioři nejraději karetní hry, kulečník nebo stolní tenis, dále

organizace jsme museli další zájemce o službu odmítat.

hry na trénování paměti a společné rozhovory. Seniorům jsme také pomáhali
s vyřizováním úředních záležitostí, návštěvou úřadů, nákupem léků, potravin,
nebo doprovodem k lékaři. Kromě pravidelných klubových aktivit jsme
pořádali hudební večer a tradiční vánoční besídku pro seniory s kulturním
programem. Na přípravě programu jsme spolupracovali s místní základní a
mateřskou školou. Naši senioři se s oblibou účastnili tematických tvořivých
dílen pro celé rodiny.

senior klub Hejnice
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LIDÉ V ORGANIZACI

KLUB EVERGREEN 55+

SENIOR KLUB HEJNICE

DANIELA COUFALOVÁ

vedoucí klubu

Ing. VĚRA DANKANIČOVÁ

vedoucí klubu

Ing. JIŘÍ HELIS

pracovník klubu

ROSTISLAV DANKANIČ

pracovník klubu

KATEŘINA HELISOVÁ

pracovnice klubu

GERHARD STEFAN

pracovník klubu

NOEMI MARTINOVÁ

pracovnice klubu

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA
ThMgr. ŠIMON DVOŘÁK

předseda správní rady

Ing. VÁCLAV ČEJKA

předseda dozorčí rady

Bc. JAN SELNEKOVIČ

člen správní rady

JAN MICHEL

člen dozorčí rady

ROSTISLAV DANKANIČ

člen správní rady

RÚT RUCKÁ

člen dozorčí rady
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EKONOMICKÝ PŘEHLED
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
a nakupované služby

AKTIVA
55 000

Osobní náklady

227 000

Ostatní náklady

6 000

Náklady celkem

příspěvek Nadace Racek
sbory Jednoty bratrské

Krátkodobý finanční majetek

157 000

Aktiva celkem

161 000

PASIVA
110 000

Jmění

13 000

16 000

Dlouhodobé závazky

10 000

125 000

Krátkodobé závazky

138 000

Pasiva celkem

161 000

osobní dárci

20 000

Ostatní výnosy

17 000

Výnosy celkem

4 000

288 000

VÝNOSY
příspěvek Nadace Euronisa

Pohledávky

288 000
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k pravidelnému chodu jednotlivých klubů a všem, kteří
finančně podpořili naši činnost.
Hlavním poskytovatelem finančních prostředků jsou NADACE EURONISA, Nadace Racek a sbory Jednoty bratrské.

vánoční oslava v Chrastavě

Evergreen na výletě
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KONTAKT
adresa:
Přístav 3V, z.ú.
Bezručova 503
463 31 Chrastava
web: www.pristav3V.cz
IČ: 06 62 74 21

Organizace je zapsaná v rejstříku ústavů,
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl U, vložka 154 ze dne 13. 12. 2017.
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