Úvodní slovo
Vážení přátelé,
dovolte mi shrnout a zhodnotit naši činnost v roce
2021. Tento rok byl velmi specifický a v něčem pro
naši sociální službu náročný. Ještě náročnější byl rok
2021 pro naše klienty, kteří v druhém roce
„covidovém“, často v obavách z nákazy, zůstávali
zavřeni ve svých domovech. Jsme rádi, že v období
pandemie vláda nezavřela sociální aktivizační
služby, a tak jsme byli při zachování nutných
hygienických pravidel našim seniorům k dispozici v
obvyklých aktivitách. Dokonce se podařilo aktivizaci
klientů rozšířit v Chrastavě o krátké procházky a
Veselé procvičování paměti, v Hejnicích o klub v
Libverdě a v Hrádku o návštěvy v Senior parku.
Samozřejmě jsme různě pomáhali našim klientům
tak, jak to situace v různých časových obdobích
umožňovala. Přestože pandemie útočila v několika
vlnách, podařilo se zachovat celou naši klientelu
seniorů a ještě ji rozšířit o nové příchozí.
Stejně jako v předešlém roce, tak i v roce 2021 jsme
měli zcela naplněnou kapacitu. Protože nám přibyli i
pracovníci, mohli jsme tuto situaci zvládat. V
současnosti na třech střediscích pracuje
dohromady 12 pracovníků na hlavní pracovní
poměr i na dohodu o provedení práce.

V průběhu tohoto roku jsme se mohli přesvědčit, jak
potřebná je naše služba v souvislosti s eliminováním
stavů osamělosti. Prokázalo se, že osamělost mnohdy
vede ke zhoršení zdravotního stavu seniorů.
Častokrát vidíme slzy v očích klientů, když se s nimi
loučíme. Předáváme jim naději do dalších dnů jejich
života, který již leckdy 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
finančně zajistit naši činnost v roce 2021. Pro naše
klienty nebyl ani rok 2021 nikterak jednoduchý.
Přesto vnímáme, že se naše vzájemné vztahy
prohloubily. Neustálý kontakt se seniory jim dodával
sílu v době, kdy to nejvíce potřebovali. S nadějí
vyhlížíme rok 2022, kdy bychom chtěli naši službu
dále rozšířit a zkvalitnit.
S úctou
Jan Klas
Ředitel Přístavu 3V z.ú.

Poslání organizace
Posláním Přístavu je prostřednictvím sociálně aktivizační služby (dále SAS)
přispět ke 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.

Naše služby
Evergreen 55+ Chrastava
Služba seniorům v Chrastavě se v roce 2021 rozvinula velmi slibně a senioři v
hojném počtu využívali nabízené aktivity v našem klubu. Pravidelně jsme
navštěvovali seniorky, jasně převažují nad seniory, u nich doma, kde jsme je
povzbuzovali nasloucháním i praktickou duchovní útěchou. Skrze tyto
návštěvy se často řešily jejich deprese a úzkosti. Zajišťovali jsme jim i pomoc
s nákupy. V případě zájmu jsme brali jednotlivé klienty na procházku. Protože
sociální služba nebyla i přes covidová nařízení omezena, mohli jsme nabízet
naše obvyklé aktivity. Karty a deskové hry, velmi oblíbené středeční
procházky do okolí našeho města a kavárnu pro méně pohyblivé. Jsme vděčni
za to, že přístup do našich prostor je po rekonstrukci bezbariérový. V průběhu
roku jsme zavedli nové možnosti setkávání. Veselé procvičování paměti si
našlo zájemce i u těch klientů, kteří na ostatní aktivity nedocházeli, ale
zlákalo i nové seniory. Těm, kteří si již netroufají na obvyklé vycházky s
hůlkami jsme mohli nabídnout takzvané „malé hůlky“. Jde o krátké
procházky v okolí jejich domova ve skupině.
Nelze pominout i hojně navštívené vánoční a předprázdninové posezení ani
mimořádné celodenní výlety. Aktivity průměrně navštěvovalo 15 – 20
účastníků a celkově jsme oslovili 60 seniorů. Podařilo se vyplnit samotu
nechodícím a náš zájem o ně jim dodával sílu v době, kdy to nejvíce
potřebovali.

středeční výlet s "hůlkami"

Naše služby
Senior klub Hejnice
Služba seniorům v Hejnicích byla stejně jako v minulém roce ovlivněna
pandemií a aktuálními vládními opatřeními. V době nouzového stavu jsme s
klienty zůstávali v neustálém telefonickém spojení. Senioři mnohem více
prožívali osamocení, strach, úzkost, cítili se ohrožení a báli se kontaktu. Izolace
ve svých domovech a každodenní sledování zpráv v televizi o počtech
nakažených jejich situaci jen prohlubovalo. Snažili jsme se je v rozhovorech
povzbuzovat a dodávat jim naději. Pomáhalo jim, že se mohli vypovídat,
vyprávět své životní příběhy a hlavně vzpomínat. Nabízeli jsme i praktickou
konkrétní pomoc s donáškou obědů, léků, nákupy, doprovodem na procházku,
k lékaři, na úřady, s poradenstvím, registrací na očkování, vyřizováním
dokumentů a sociálních dávek. Po uvolnění protiepidemických opatření jsme
opět otevřeli seniorské kluby a začali s osobními návštěvami klientů.
Senioři navštěvují naše aktivity na seniorských klubech, které se konají 2x
týdně, každé pondělí odpoledne a čtvrtek dopoledne. Průměrná účast je
12 – 15 klientů. Mezi společné nejoblíbenější činnosti patří hraní karet,
stolního tenisu a kulečníku. Především ženy seniorky mají rádi vyrábění,
tvořivé workshopy, kde si můžou sami nebo s naší pomocí vyrobit jarní,
podzimní i vánoční dekorace do bytu. Na závěr roku jsme pro hejnické klienty
uspořádali vánoční besídku s kulturním programem.

pravidelné setkání u hraní karet

Naše služby
Lázně Libverda

Od ledna jsme rozšířili oblast působení sociální služby do vedlejší obce
Lázně Libverda. Přijali jsme do pracovního poměru novou pracovnici
v sociálních službách, která dlouhá léta působila na místním obecním
úřadě a s místními seniory se znala. Během nouzového stavu se jí
podařilo se seniory navázat kontakt a zmapovat jejich potřeby.
Od května jsme za klienty z Libverdy začali pravidelně dojíždět
a scházet se s nimi. Jsme vděční za podporu starosty obce, který nám
pro potřeby sociální služby nabídl prostory kulturního sálu. Od září jsme
zde otevřeli seniorský klub, který se koná pravidelně 1x týdně
dopoledne a navštěvuje ho průměrně 6-8 klientů. Dalších 6 seniorů
využívá terénní služby jako jsou doprovod k lékaři, nebo návštěva.
Zajímáme se o to, co je trápí, a snažíme se o udržení jejich
soběstačnosti co nejdéle. Poskytujeme sociální poradenství v oblasti
čerpání sociálních dávek (příspěvek na péči), informujeme o
možnostech sociálních služeb či pobytových zařízeních pro seniory v
regionu. Velkou oblibu si získalo čtení z kroniky obce, prohlížení starých
fotografií Libverdy a okolí, výroba dekorací a aktivity na trénování
paměti. Na závěr roku jsme pro libverdské klienty uspořádali vánoční
besídku s kulturním programem.

setkání u kafíčka a zákusku

Naše služby
Hrádek nad Nisou
V roce 2021 pokračoval Přístav 3V v Hrádku nad Nisou v sociálně
aktivizační službě. Každou středu jsme k dispozici v pronajaté kanceláři
v Schubertově vile. Nově jsme zahájili terénní službu. V průběhu roku se
zmírnila protiepidemická opatření, a tak jsme mohli pravidelně
navštěvovat seniory v jejich domácím prostředí a v Senior parku, kde se
nám daří službu rozvíjet do hlubších vztahů. Od začátku roku 2021
slouží v Hrádku nad Nisou na částečný úvazek 2 pracovníci, kteří
pravidelně navštěvují 7 klientů. V průběhu roku jsme aktivně
spolupracovali s pracovnicemi sociálního odboru města, které nám
předávají kontakty na seniory, kteří naši službu potřebují. Se seniory
řešíme jejich úzkostné stavy a samotu a povzbuzujeme je do aktivního
způsobu života.

společný výlet do sklárny

Lidé v organizaci
JAN KLAS
PAVEK RADA

ředitel organizace
sociální pracovník

Pracovníci v sociálních službách
KLUB EVERGREEN 55+ CHRASTAVA
KATEŘINA HELISOVÁ
JIŘÍ HELIS
ESTER KLASOVÁ
GERHARD STEFAN
DAVID JUST

SENIOR KLUB HEJNICE a LÁZNĚ LIBVERDA
VĚRA DANKANIČOVÁ
ROSTISLAV DANKANIČ
HELENA FREIBERGOVÁ

HRÁDEK NAD NISOU
STANISLAV VOKÁL
NADĚŽDA VOKÁLOVÁ

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA
ŠIMON DVOŘÁK
JAN MORÁVEK
PATRIK MÜLLER

předseda správní rady
člen správní rady
člen správní rady

VÁCLAV ČEJKA
JAN MICHEL
RUT RUCKÁ

předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Náklady
Služby

Aktiva
150 476,03

Osobní náklady

1 359 771,00

Ostatní náklady

10 075,00

Náklady celkem

1 520 322,03

Výnosy

Krátkodobý finanční
majetek

462 834,36

Pohledávky

27 003,00

Aktiva celkem

489 837,36

Pasiva

Přijaté příspěvky (dary)

48 417,00

Závazky

Pravidelné dary

127 256,32

Zúčtování se zam. a inst.

100 156,00

Příspěvek - Nadace Euronisa

50 000,00

Zúčtování daní a dotací

12 330,00

Příspěvek - Nadace Racek

77 696,00

Přechodné účty

74 150,00

Jmění

301 889,36

Pasiva celkem

489 837,36

Dotace státní MPSV

1 210 000,00

Dotace Liberecký kraj

75 466,00

Dotace město

22 821,00

Jiné ostatní výnosy

6 858,00

Výnosy celkem

1 618 514,32

1 311,00

Poděkování
Jsme velmi rádi za zařazení Přístavu 3V do krajské sítě sociálních
služeb. Vyplývá z toho i zřetelná podpora od Státu, prostřednictvím
Libereckého kraje.
Zároveň jsme rádi, že nás přímo nebo přes zprostředkující MAS
podporují obce, ve kterých sloužíme seniorům. Jmenovitě Chrastava,
Hejnice, Libverda a Hrádek nad Nisou.
Doplnění našeho rozpočtu nám pomáhají i Nadace Euronisa a Racek.
Dalšími sponzory jsou sbory Jednoty bratrské a jednotliví dárci.
Všem jsme za jejich štědrost velmi vděčni.
Nejde však pouze o finance. Rád bych poděkoval všem pracovníkům
v sociální oblasti na městech, starostům a zástupcům samosprávy za
jejich vstřícnost a dohlížejícím krajským orgánům za trpělivost a vedení
v různých úředních povinnostech, kterých není málo.

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.

