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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 ,
dovolte mi, prosím, krátce shrnout a zhodnotit aktivity,

Velké díky patří všem kolegům, kteří svou poctivou

které se nám podařilo realizovat v rámci činnosti naší

prací přispívali k chodu a rozvoji naší organizaci.

organizace v loňském roce. Rok 2018 byl pro nás

Zároveň bych chtěl poděkovat všem našim

specifický. Kromě našich zaběhlých činností v našich

podporovatelům, dárcům a partnerům, protože bez

seniorských klubech Chrastavě a Hejnicích, jsme celý

jejich podpory a zájmu bychom nemohli provozovat

rok pracovali na zaregistrování naší činnosti jako

naši činnost ve stávajícím rozsahu a kvalitě.

sociální služby. Věříme, že se nám v roce 2019 podaří
naši činnost zaregistrovat a budeme moci naši práci
zprofesionalizovat. Vidíme potřeby seniorů a není nám
lhostejné, jak oni tráví svůj volný čas. Chceme zjišťovat
potřeby našich klientů, pomáhat jim v těžkých

S úctou

STANISLAV VOKÁL
ŘEDITEL ORGANIZACE

životních situacích, ale zároveň s nimi jen prostě být a
sdílet jejich radosti a nést s nimi jejich trápení.
Na podzim v roce 2018, v rámci vzdělávání našeho
personálu, bylo vyškoleno osm stávajících či
budoucích zaměstnanců Přístavu 3V, což zvýšilo jejich
profesionalitu a připravilo na jejich práci v sociální
službě.
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POSLÁNÍ A CÍLE
POSLÁNÍ A CÍLE

ČINNOST ORGANIZACE

Posláním organizace je do budoucna poskytovat sociální a aktivizační služby,

Přístav 3V je nestátní nezisková organizace, která provozuje seniorské kluby na území

které jsou určené pro seniory a osoby se zdravotním pos0žením. Služby budou

Libereckého kraje, a to v obcích Chrastava a Hejnice. V Chrastavě je činnost

zaměřeny za účelem zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

provozována v seniorském klubu Evegreen55+, jehož náplní je práce

formou zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Budeme poskytovat

v mnoha oblastech ( výlety, chození s hůlkami, výuka němčiny, karetní a

sociálně terapeutické činnosti, které povedou k rozvoji nebo udržení osobních a

deskové hry aj.). V Hejnicích je možnost rozvíjet svoji aktivitu formou hraní

sociálních schopnos> a dovednos>. Budeme pomáhat klientům s vyřizováním

kulečníku, ping-pongu nebo karet. Též je možnost zdokonalovat se v práci

osobních záležitostí a při uplatňování oprávněných zájmů a práv. Služby

s počítačem.

budeme poskytovat na území Libereckého kraje v klubech pro seniory a osoby
se zdravotním postižením v Chrastavě a v Hejnicích.

NAŠE SLUŽBY
KLUB EVERGREEN 55+ (CHRASTAVA)

SENIOR KLUB HEJNICE

zasahoval průměrně 25-50 seniorů týdně.

Pravidelná setkávání klubů pro seniory probíhala celoročně kromě období

V pondělí se scházela skupina 6-10 seniorů na pravidelnou

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

německou konverzaci. Ve středu se konaly pěší procházky a občasné

dopoledne (09:00 – 11:00 hod). Průměrná účast na klubech byla 15 seniorů.

V roce 2018 klub Evergreen 55+

celodenní výlety, kterých se mohli zůčastnit i senioři se sníženou
pohyblivostí, účast se pohybovala od 15 do 25 lidí. Velkému zájmu se těšil

Nejvyužívanější společnou aktivitou byly stolní a karetní hry, kulečník a stolní

dubnový výlet na zámek Frýdlant, květnový výlet do zámeckého parku

tenis, dále hry na trénování paměti a společné rozhovory. Seniorům jsme také

Sychrov, červnový výlet do Bad Muskau, říjnový výlet do sklárny a muzea v

pomáhali s vyřizováním úředních záležitostí, návštěvou úřadů, nákupem léků,

Novém Boru a prosincová návštěva Žitavy. Středa odpoledne je vyhrazena

potravin, nebo doprovodem k lékaři. Kromě pravidelných klubových aktivit

pro seniorskou kavárnu, kdy si pravidelně do klubovny přichází posedět

jsme pořádali tradiční vánoční besídku pro seniory s kulturním programem. Na

a p o p o v í d a t s k u p i n a 5 - 7 s e n i o re k . Ve s t ře d u t a ké p ro b í h a l y

přípravě programu jsme spolupracovali s místní základní a mateřskou školou.

pravidelné návštěvy u 2-4 seniorek, které již nejsou ze zdravotních důvodů

Naši senioři se s oblibou účastnili tematických tvořivých dílen pro celé rodiny.

schopné navštěvovat naše akce v seniorské klubovně. Páteční odpoledne
se scházeli senioři, kteří rádi hrají žolíky. Zpravidla se sešla skupinka 4-8
seniorů. Protože všechny pravidelné činnosti jsou otevřené i pro nové seniory,
přicházeli noví zájemci, kteří záhy zdomácněli. Klub pořádal několik velkých
akcí, které byly otevřeny široké veřejnosti zejména z řad seniorů. V červnu
se uskutečnilo na zahradě Bételu společné zpívání s živou kapelou nazvané
Evergreeny v Evergreenu zaměřené na Country hudbu, tance,hry a grilování.
Vyvrcholením celoroční práce byl Vánoční večírek pro seniory, do jehož příprav
a programu se zapojil celý sbor JB Chrastava a vybrané dětské kluby.

Strana 4

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

VÝNOSY

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

42 440

Přijaté příspěvky

67 872

Osobní náklady

27 000

Tržby za vlastní výkony a za zboží

33 000

Ostatní náklady

1 060

Náklady celkem

71 500

Výnosy celkem

100 872

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 30. 372,- KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 30. 372,- KČ

AKTIVA
Krátkodobý majetek
celkem
Krátkodobý finanční majetek
celkem
Aktiva celkem

PASIVA
116 872

Vlastní zdroje celkem

30 271

116 872

Výsledek hospodaření celkem

30 271

116 872

Cizí zdroje celkem

86 601

Krátkodobé závazky celkem

86 601

Pasiva celkem

11 6872
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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 je NADACE EURONISA .

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.

