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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

stavů osamělosti, což mnohdy vede ke zhoršení

dovolte mi shrnout a zhodnotit naši činnost v roce

zdravotního stavu seniorů. Častokrát vidíme slzy

2020. Tento rok byl velmi speci cký a v něčem, pro
naši sociální službu, náročný. Ještě náročnější byl tento
rok pro naše klienty, kteří v tomto roce, roce
„covidovém“, nemohli navštěvovat naše aktivity a
museli zůstávat ve svých domovech. Tuto jejich samotu
jsme eliminovali telefonickou formou a mnozí ocenili
každodenní ranní SMS zprávu s krátkým biblickým
povzbuzením. Též jsme různě pomáhali našim
klientům, jak to situace, v různých časových obdobích,
umožňovala. V období rozvolňování jsme přecházeli
do otevírání našich aktivit, což senioři s radostí
využívali.
Přestože jsme museli na jaře sociální službu přerušit a
na podzim omezit, podařilo se zachovat celou naší
klientelu seniorů. I přes tato omezení jsme v tomto
roce zahájili poskytování naší služby v Hrádku nad
Nisou. Stejně jako v předešlém roce, tak i v roce 2020

v očích klientů, když se s nimi loučíme. Předáváme jim
naději do dalších dnů jejich života, který už často pro
ně nemá smysl.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří
svou neúnavnou a obětavou prací rozvíjeli chod naší
organizace. Zároveň bych chtěl poděkovat všem našim
podporovatelům z řad jednotlivců a organizací,
nadacím a partnerům, kteří nám pomohli udržet a
nančně zajistit činnost v roce 2020
Rok 2020 nebyl pro nikoho z nás jednoduchý. Zvláště
pro to, že jsme nemohli být, tak často, s našimi klienty.
Přesto vnímáme, že se naše vzájemné vztahy
prohloubily. Neustálý kontakt se seniory jim dodával
sílu v době, kdy to nejvíce potřebovali.
.
S úctou

jsme měli plně naplněnou kapacitu služby. S nadějí

STANISLAV VOKÁL

vyhlížíme rok 2021, kdybychom chtěli naší službu dále

ŘEDITEL ORGANIZACE

rozšířit a zkvalitnit.
V průběhu tohoto roku jsme se mohli přesvědčit, jak
potřebná je naše služba v souvislosti s eliminováním
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ÚVODNÍ SLOVO

POSLÁNÍ A CÍLE
POSLÁNÍ A CÍLE

Hejnicích a Hrádku nad Nisou. Na těchto místech též poskytujeme terénní

Posláním organizace je prostřednictvím sociálně aktivizační služby přispět ke

formu službu prostřednictvím návštěv jednotlivých klientů

snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navázání
nových sociálních vazeb a k udržování samostatnosti a soběstačnosti. Služby
rovněž vedou k podpoře seniorů setrvat v domácím prostředí a také
odstraňují izolaci od společenského okolí. Aktivizační služba nabízí také
aktivity, které podporují soběstačnost klientů, komunitní pospolitost a
udržování a posilování sociálních vazeb a kontaktů klienta s rodinou, přáteli a
ostatními spoluobčany.
Cílem Přístavu 3V je pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a
volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a
dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.
Služby poskytujeme ambulantní formou na území libereckého kraje
v klubech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Chrastavě,

ČINNOST ORGANIZACE
Přístav 3V je nestátní nezisková organizace, která provozuje sociálně
aktivizační službu pro seniory od 55 let věku a pro osoby se zdravotním
postižením v rámci libereckého kraje, a to na třech místech – v Chrastavě,
Hejnicích a Hrádku nad Nisou. Činnost je provozována v terénní a
ambulantní formě, která je zajišťována v seniorských klubech Evergreen 55+
v Chrastavě, v Seniorském klubu v Hejnicích a v Hrádku nad Nisou. Kluby
nabízí širokou škálu možností ( výuka němčiny, procházky a výlety, trénování
paměti, karetní a deskové hry aj.), jak můžou klienti zdokonalovat své
dovednosti. Terénní forma služby je realizována formou osobních návštěv
klientů.
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NAŠE SLUŽBY
KLUB EVERGREEN 55+ (CHRASTAVA)
Služba seniorům v Chrastavě se v roce 2020 rozjela velmi slibně a senioři
v hojném počtu využívali nabízené aktivity v našem klubu. Též jsme
pravidelně chodili za seniorkami do jejich domovů, kde jsme si s nimi
povídali, ale hlavně jim naslouchali a řešili jejich deprese a úzkosti.
Naše služba však byla na jaře a na podzim ovlivněna pandemií a
omezujícími vládními opatřeními a my jsme museli přejít na telefonickou
formu kontaktu. Seniory jsme denně povzbuzovali prostřednictvím
zasílaných biblických veršů. Zajišťovali jsme jim nákupy a roznášku obědů
a v případě zájmu jsme brali jednotlivé klienty na procházku. Kontakt se
seniory jsme udržovali zpíváním pod okny a předvánočním předáváním
dárečků pro jejich potěšení.
Po rozvolnění jsme opětovně otevřeli naše kluby, kde, za velké účasti
seniorů, jsme hráli karty a deskové hry, povídali si na klubu pro němčináře
i chodili se seniory jen tak si popovídat do kavárny. Obnovily se velmi
oblíbené středeční procházky do okolí našeho města a jednorázové akce

výlet s klubem Evergreen 55+

včetně celodenních výletů. Aktivity průměrně navštěvovalo 15 – 30
seniorů.
Rok 2020 nebyl z pohledu služby jednoduchý. Přesto jsme vnímali,
že se naše vzájemné vztahy s našimi klienty prohloubily. Nikdo ze seniorů
nezůstal sám a náš zájem o ně jim dodával sílu v době, kdy to nejvíce
potřebovali.
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NAŠE SLUŽBY
SENIOR KLUB HEJNICE

HRÁDEK NAD NISOU

Služba seniorům v Hejnicích byla stejně jako jinde ovlivněna pandemií a

V roce 2020 zahájil Přístav 3V sociální službu v Hrádku nad Nisou, kde nám byly

aktuálními vládními opatřeními. V době nouzového stavu jsme přešli na

městem pronajaty nově zrekonstruované prostory. Sociální službu jsme

distanční formu sociální služby a se seniory jsme zůstávali především

pravidelně poskytovali každou středu. V době protiepidemických opatření a

v telefonickém kontaktu. Zajímalo nás, jak se mají a jak to zvládají a zda

zákazů jsme přesto navštěvovali klienty, se kterými jsme řešili jejich úzkosti a

nepotřebují nějakou konkrétní praktickou pomoc. Snažili jsme se je povzbudit

samotu a povzbuzovali jsme je k aktivnímu způsobu života. Úzce jsme

a nabídnout konkrétní pomoc s nákupem, donáškou obědů, doprovodem

spolupracovali se sociálním odborem města, který nám doporučoval klienty,

k lékaři, vyřizováním na úřadech, atd. Během jarní vlny pandemie jsme

kteří naši službu potřebovali a s vděkem ji přijímali.

seniorům nosili roušky, dezinfekci, nákupy a obědy, a pokud o to měli zájem,
chodili jsme s jednotlivými klienty na procházky.
Na klubech mají senioři nejraději karetní hry, kulečník nebo stolní tenis, dále
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
STANISLAV VOKÁL

ředitel organizace

Bc. ŠIMON MAYER

sociální pracovník

KLUB EVERGREEN 55+
Ing. JIŘÍ HELIS

vedoucí klubu

KATEŘINA HELISOVÁ

pracovnice klubu

GERHARD STEFAN

pracovník klubu

NOEMI MARTINOVÁ

pracovnice klubu

SENIOR KLUB HEJNICE
Ing. VĚRA DANKANIČOVÁ

vedoucí klubu

ROSTISLAV DANKANIČ

pracovník klubu

HRÁDEK NAD NISOU
STANISLAV VOKÁL

vedoucí klubu

NADĚŽDA VOKÁLOVÁ

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
77 000

Osobní náklady

366 000

Ostatní náklady

6 000

Náklady celkem

29 000

Krátkodobý finanční majetek

290 000

Aktiva celkem

319 000

449 000

VÝNOSY
příspěvek Nadace Euronisa

Pohledávky

PASIVA
110 000

Jmění

208 000

příspěvek Nadace Racek

20 000

Dlouhodobé závazky

29 000

příspěvek Město Hrádek n. N.

10 000

Krátkodobé závazky

82 000

Dotace MPSV

19 000

Pasiva celkem

sbory Jednoty bratrské
osobní dárci
Výnosy celkem

319 000

216 000
74 000
449 000
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří, v tomto nelehkém roce, jakýmkoliv
způsobem přispěli k pravidelnému chodu organizace a
jednotlivých klubů v Chrastavě, v Hejnicích a Hrádku nad Nisou.
Děkujeme všem, kteří

nančně podpořili naši činnost, která se

mohla i nadále zdárně rozvíjet.
Hlavním poskytovatelem nančních prostředků v roce 2020 byli
Nadace Euronisa, Nadace Racek, sbor Jednoty bratrské Mladá
Boleslav, ostatní sbory Jednoty bratrské a jednotliví obětaví dárci.
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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.

9z9

