VÝROČNÍ ZPRÁVA
Co se nám v roce 2016 podařilo…….

ARCHA 777, z. s.
Centrum přátelské celé rodině
Jsme místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni.
Rodina je místo, kde začíná náš příběh.
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1772, Jirkov 431 11
IČ: 266 52 749
mobil: +420 723 457 269
e-mail: mcjirkov@seznam.cz
webové stránky: www.archajirkov.cz
fotoalbum: www.archajirkov.cz/fotoalbum
Datová schránka: 93t4e7j
Vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem: spolkový rejstřík, L 4980
Vydána dne: 27. června 2017
Zpracovaly:
Petra Brožíková, fundraiserka a PR manažerka, předsedkyně spolku
Dagmar Daňková, ekonomka a personalistka, členka spolku
Jana Křelinová Kuncová, koordinátorka mateřského centra, členka spolku
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CHARAKTERSTIKA SPOLKU ARCHA 777
Archa 777, z. s. (dále též jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a sídlí v Jirkově. Posláním
spolku je primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, aktivní zapojování rodin do života v
komunitě. Síťování a spolupráce odborníků, osobností, a organizací podporujících rodinu napříč sektory
(veřejný, neziskový, podnikatelský). Posilování a prosazování společných hodnot rodiny a mezigeneračních
vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role v rodině i ve společnosti, právní ochrana rodiny, mateřství,
otcovství, rovných příležitostí pro všechny. Spolek staví svoji činnost na principu svépomocných skupin
rodičů a jejich zdravém životě ve zdravém prostředí.
Fungujeme na principu otevřenosti, poradenství a duchovní podpory rodinám, dětem a jednotlivcům.
Občanské sdružení Archa 777 bylo založeno v roce 2003 a bylo registrováno MV ČR v roce 2004, od tohoto
roku se jeho činnost stále rozvíjí. V prvních dvou letech jsme organizovali klub pro děti z ulice a pořádali
večery kreativní tvorby pro ženy. V lednu 2006 jsme otevřeli mateřské centrum pro maminky s malými dětmi.
Tato činnost stále trvá. Společně s maminkami k nám docházejí i jejich blízcí, proto se snažíme vytvořit
v Jirkově centrum přijetí, naděje a lásky pro všechny lidi a věkové kategorie. V letech 2009 - 2013 jsme
realizovali postupně dva projekty podpořené ESF zaměřené na pomoc matkám při nástupu do zaměstnání
s podporou mzdy na jejich vytvořená pracovní místa. Projekty prošlo 300 žen, mužů. V roce 2014 jsme
obdrželi ocenění Společnost přátelská rodině za vytvoření podmínek pro zaměstnání maminek na
rodičovské dovolené i po ukončení rodičovské dovolené formou prostupné služby miniškolky.
Naše činnost je také neustálé shánění financí na udržení chodu, budování a vzdělávání týmu a vedení
spolku. Po celý rok koncipujeme a vytváříme programy a síťujeme další organizace, které se podílí společně
s námi na podpoře rodin s dětmi v Jirkově. Je zde také každodenní starost o publicitu, fundraising, orientaci
v zákonech a vyhláškách.
K podpoře svého poslání spolek provozuje zejména tyto činnosti:
a) zřizuje svépomocné skupiny rodičů
b) poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny
c) organizuje programy pro aktivaci rodin
d) nabízí vzdělávací, výchovné, preventivní programy pro děti, rodiče i prarodiče
e) vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost
f) pořádá veřejné akce pro širokou veřejnost
g) podílí se na obnově tradic v obci
h) spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce
K podpoře svého poslání spolek realizoval též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti
sloužil výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nebyl rozdělován zakladatelům či členům
spolku.
VEDENÍ A ORGANIZACE OS ARCHA 777
Od 1. 1. 2014 je organizace dle NOZ 89/2012 Sb. spolkem.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Členskou schůzi tvoří všichni platní členové spolku.
Členky spolku byly 28. 5. 2015 zvoleny: Křelinová Kuncová Jana, Brožíková Petra, Dagmar Daňková.
Všechny jsou zároveň členky členské schůze spolku, která je řídícím orgánem. V roce 2016 proběhly dvě
jednání členské schůze (duben, červen).
Předsedkyní spolku je Petra Brožíková DiS a byla zvolena na pětileté období do 5/2020.
Po celou dobu chodu spolku budujeme a vytváříme aktivní pracovní kontakt s městy Jirkov a blízkým
Chomutovem. Posilujeme zájem o obecné dění také u návštěvníků Archy.
Každodenní aktivity připravuje náš pracovní tým + dobrovolníci + rodinní příslušníci + rodiny s dětmi.
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ČINNOST A AKTIVITY OS ARCHA 777
Od pondělí do pátku od 8:00 do 13:00 byl vždy připraven zábavný - vzdělávací - tvořivý - poradenský
program v mateřském centru s koordinátorkou MC a dalšími přizvanými odborníky, kouči. Odpoledne bylo
mateřské centrum otevřeno také od 14:00 do 18:00. Program MC byl zaměřen tak, aby pomohl dětem
začlenit se do kolektivu, naučil je vzájemně komunikovat, aby děti byly připraveny na vstup do následných
dětských zařízení. Maminky zde našly možnost sdílení s ostatními ve stejné životní situaci a předcházejí tak
konfliktním situacím v rodině i ve výchově. Rodinná asistentka má s rodiči i dětmi velmi blízký vztah. Proto
jsme v roce 2013 navázali novou službou, tzv. prostupnou péčí o děti = miniškolku. Je to služba flexibilního
krátkodobého hlídání a péče především pro rodiče s dětmi, kteří jsou členem mateřského centra, ale také
pro veřejnost. Umožníme okamžitě umístění dítěte na nezbytnou dobu, což rodiče vítají při vyřizování
různých záležitostí nebo při náhlém návratu matky do zaměstnání. Rodiče případně kombinují miniškolku s
péčí prarodičů.
Ostatní akce (mimo pravidelnou činnost)
Kromě běžné činnosti pořádáme po celý rok pro rodiny našeho města mnoho jednotlivých akcí zaměřených
na společné trávení volného času pod názvem Putování s tátou a mámou.

ou (pod záštitou města Jirkova)

dy
Náplň našich aktivit vychází z místních podmínek a především z potřeb členů a návštěvníků MC.
Izolace - rodiče, ženy, muži mají možnost od pondělí do pátku navštívit mateřské centrum a zúčastnit se
tematických společenských aktivit a tím vyjít ven z izolace a nebýt na výchovu dítěte sám, sama/i. Nabízena
byla integrace a socializaci zároveň - širší nabídka aktivit - vedle mateřské školy a domácího prostředí
přinášelo mateřské centrum široké pojetí služeb např. delší otevírací doba, odpolední akce pro celé rodiny.
Pro děti bylo často naše mateřské centrum prvním místem, kde mohly navazovat sociální kontakty v bezpečí
blízkosti jednoho z rodičů, to jim usnadnilo pozdější odloučení.
Většina návštěvníků u nás našlo inspiraci pro výchovu, ujištění, že výchova je správná pro rodiče bylo
nabízeno laické i odborné poradenství a poskytována byla nabídku navazujících odborných služeb. Otevřeli
jsme pro návštěvníky v březnu úterní odbornou poradnu ve spolupráci se Vzdělávací společností EDOST
s.r.o.
V roce 2016 jsme se aktivně zapojili do charity - naše činnost se promítla do přípravy a organizace
charitativních akcí, které přinesly prostředky na rozvoj dalších neziskových organizací. Po celý rok jsme
pomáhaly zdarma vietnamským dětem s přípravou do školy. Prostory Archy jsme poskytli skupinám dětí,
seniorů při jirkovském Adventním týdnu.
Podařilo se nám opět propojit organizace volnočasové, neziskové i příspěvkové a společně jsme
uspořádali akce Rodinné orientační putování s tátou a mámou (pod záštitou města Jirkova). Jednalo se o
cílenou prezentaci veřejně prospěšných organizací a poznávání města Jirkova.
Připravovali jsme v rámci Komunitního plánování akční plán společných činností a také společný
kalendář akcí, abychom hospodárně využívali finanční zdroje poskytované díky dotacím z rozpočtu města
Jirkova a nabízeli rodinám s dětmi a jednotlivcům širokou paletu nejrůznějších veřejných aktivit.
Hlavní činností Archy byla realizace projektu Archa 777, Centrum přátelské celé rodině.
Tento projekt byl financován z grantu v oblasti podpory rodiny z MPSV, Krajského úřadu Ústeckého kraje,
města Jirkova, vlastních příspěvků uživatelů a sponzorských darů.
V rámci tohoto projektu byly každý měsíc nabízeny besedy, celotýdenní diskusní skupiny s lektory a
koordinátorkou mateřského centra, manželská a rodinná poradna.
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1. Konzultační/Informační činnost
Cílem aktivity bylo poskytovat konzultace a informační servis a dále byly podporovány rodičovské
kompetence. Vytvářeny byly preventivní programy pro odstranění sociálně negativních patologických jevů,
programy na podporu aktivních rodičů.
Konzultační a informační činnosti byla zajišťována prostřednictvím vytvořené a ověřené svépomocné
skupiny rodičů v mateřském centru Archa. Skupina rodičů nabízela prostor, kde se rodiny ze Sousedství se
setkávaly od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00.
Centrum přátelské celé rodině byl lokální prostor, kde docházelo k výměně informací, zviditelnění problémů,
příležitostí při výchově dětí a rodičovství. Všechno, co se odehrávalo v komunitě okolo centra, se v něm
diskutovalo každý den. Cokoli se vyskytne a potřebuje okamžitou pozornost nebo odpověď bylo ve skupině
řešeno okamžitě a to v kolektivu známých lidí. Každé setkání rodičů mělo své téma, které do diskuse
přinášela koordinátorka MC a také rodiče, kteří do skupiny docházeli. Průvodkyní svépomocné skupiny byla
koordinátorka MC, která diskusi vedla a zajišťovala také individuální konzultace s rodiči a informační servis
pro účastníky svépomocné skupiny. Jejím úkolem bylo připravovat témata a řídit diskusi.
Témata do diskuse - sladění zaměstnání a rodiny, obtížné situace v rodině, rodičovství a výchova,
rodičovské kompetence.
Této aktivity se zúčastnilo 167 účastníků. Aktivita probíhala od pondělí do pátku, leden – prosinec 2016.
2. Beseda, workshop, diskusní skupina
Cílem aktivity bylo zajistit osvětovou činnost o rodičovských kompetencích a dalších tématech.
Smyslem této aktivity bylo představit rodičům a dalším členům rodiny ucelený soubor vzdělávacích a
informačních aktivit. V centru byly k dispozici nástěnky s radami a informacemi, kontakty. Společně s rodiči a
dalšími členy rodiny byla řešena témata jak sladit zaměstnání a rodinu, obtížné situace v rodině, rodičovství
a výchova, rodičovské kompetence.
Zrealizovány byly dva osvětové měsíce:
květen 2016 a) týdenní diskusní skupina rodičů - jak sladit práci a rodinu - 16. - 20. 5. 2016 - 12 účastníků
b) dvoudenní workshop pro rodiny - obtížné situace v rodině - 18. -19. 5. 2016 - 2 účastníce
c) týdenní tvořivá dílna - rodičovství a výchova - 9. - 13. 5. 2016 - 12 účastníků
d) venkovní program pro rodiny s dětmi - zvyšování rodičovských kompetencí - rodinné orientační
putování s tátou a mámou 6. 5. 2016 - 58 rodin, férový piknik 20. 5. 2016 - 52 rodin
říjen 2016 a) týdenní diskusní skupina rodičů - rodičovství a výchova - 10. -14.10. - 25 účastníků
b) dvoudenní workshop pro rodiny - jak sladit práci a rodinu - 24. +27.10. - 11 účastníků
c) týdenní tvořivá dílna - obtížné situace v rodině - 3. - 7. +10. 10. - 24 účastníků
d) venkovní program pro rodiny s dětmi - zvyšování rodičovských kompetencí - drakiáda 7. 11. 2016 27 rodin
Této aktivity se zúčastnilo celkem 137 rodin, 86 účastníků. Aktivita probíhala každý týden od pondělí do
pátku v měsíci květnu a říjnu.
3. Poradenství
Cílem aktivity bylo zkvalitňovat rodinné vztahy.
Laická poradna = základní individuální poradenství s koordinátorkou svépomocné skupiny rodičů. Tato
poradna byla určena pro rodiny a jejich členy při řešení náročných situací spojených s výchovou dětí a
rodičovstvím. Podporován byl rozvoj sociálních dovedností a kompetencí + komunikace a empatie rodičů.
Od pondělí do pátku byla tato poradna během celého dne otevřena. Koordinátorka komunikovala s účastníky
poradenství a předávala jim informace a kontakty na odborníky. V případě, že bylo zapotřebí řešit závažnější
problém, byl rodič odkázán do odborné poradny anebo k dalšímu odborníkovi.
Odborná poradna = individuální bezplatné poradenství s manželskou a rodinnou poradkyní. Poradna byla
otevřena každé úterý od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Poradenství bylo zajištěno na základě
uzavřené smlouvy se Vzdělávací společností EDOST s..r.o. z Chomutova. Poradenství se zúčastnilo 69
účastníků.

V prostorách mateřského centra byly na nástěnce zveřejněny informace a odborné články.
Tiskové zprávy byly zveřejňovány v jirkovských novinách, na webových stránkách a facebookovém profilu,
rozesílány byly pravidelně emaily s informacemi o projektu.
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Aktivity v jednotlivých měsících zajišťoval tým složený z koordinátorky MC, lektorek a lektorů, ekonomky,
rodinné asistentky, dobrovolníků a pracovníků spolupracujících organizací.
Celkově prošlo projektem v roce 2016 aktivitami 640 účastníků, 137 rodin.
Do projektu bylo zaregistrováno 225 unikátních účastníků.
aktivita 1. konzultační/informační činnost - svépomocná skupina rodičů - 167 účastníků
aktivita 2. beseda, workshop, diskusní skupina rodin: 137
dospělých účastníků: 218
dětí: 186
a) programy pro celou rodinu
- orientační rodinné putování s tátou a mámou - 58 rodin, 52 dospělých, 88 dětí
- férový piknik - 52 rodin, 55 dospělých, 64 dětí
- drakiáda - 27 rodin, 25 dospělých, 34 dětí
b) diskusní skupina - 37 účastníků
c) tvořivá dílna - 36 účastníků
d) workshop - 13 účastníků
aktivita 3. poradenství - 69 účastníků
a) laická poradna - 11
b) odborná poradna - 58

SPOLUPRÁCE ARCHY
Podíleli jsme se celý rok na různých akcích jiných organizací.
Zapojili jsme se do projektů z EU, kdy jsme využili možnosti, jak zaměstnat zaměstnance a podpořit
zvyšování nezaměstnanosti a zvyšovat vzdělávání zaměstnanců v neziskových organizacích.
Odbor sociálních věcí města Jirkova jsme připravily akci „Rodinné orientační putování s tátou a mámou a
Férový piknik“ – preventivní, bezpečnostní akce pro veřejnost, kdy se na jednom místě sejdou neziskové
organizace zaměřené na prevenci a volnočasové aktivity, pracovníci Odboru SV, Městské policie,
příspěvkových organizací města a všechny organizace připraví zajímavé soutěže a kvízy. Děti dostávají
odměny a rodiče dětí zajímavé odkazy na odbornou i laickou pomoc a podporu. V roce 2016 proběhly tyto
akce v květnu.
.
Spolupracujeme s jirkovským Klubem seniorů a Deníkem Chomutovska při akci „Česko zpívá koledy“. Na
náměstích a návsích, v kostelech, před školami či obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo pět
známých koled. Zpívání uzavřely stejně jako loni populární Vánoce, Vánoce přicházejí. 14. prosince se nás
počtvrté na jirkovském náměstí sešla 50 zpívajících a hlavně si zazpívaly děti a seniorky z Klubu seniorů
Jirkov.
Společně s pracovníky ze Zámku Červený Hrádek jsme uspořádali 9. Lampionový průvod.
Aktivní spolupráce je s celorepublikovou Sítí Mateřských center Síť pro rodinu a krajskou koordinátorkou
Sítě. Zúčastňujeme se pravidelně pracovních setkání s ostatními centry v Ústeckém kraji.
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PŘISPĚVATELÉ A DÁRCI V ROCE 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí: Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny v
dotačním programu Rodina 2016 – projekt Archa 777, centrum přátelské celé rodině www.mpsv.cz
Město Jirkov: Finanční podpora činnosti, projektů, věcná propagace a morální podpora činnosti
www.jirkov.cz
Ústecký kraj: Program na podporu rodiny v Ústeckém kraji www.kr-ustecky.cz
Rossmann: Hygienické potřeby do našeho centra věnovala společnost ROSSMANN, spol. s r. o.
Evropský sociální fond: Dotace na zaměstnance + Úřad práce: Dotace na zaměstnance
Miroslav Jiřiště: Dobrovolník, který se podílí na grafice a návrzích letáků, vizitky www.jiriste.cz
Renáta Martinovská: Zdarma reklama v kalendáři
GORENJE: Zvýhodněný nájem, technická podpora www.gorenje.cz
Dobrovolníci, kteří pomáhají s propagací, medializací, letáky, webovými stránkami
Rodinní příslušníci a naše děti
Vám všem celé centrum moc děkuje. Velmi si toho vážíme.
EKONOMICKÉ UKAZATELE
Výsledek hospodaření:
Náklady: 998 401,29 Kč
Výnosy: 950 857,00 Kč
Zisk/Ztráta: - 47 544,29 Kč
Uzávěrka financí je v pořádku a byla schválena členskou schůzí spolku dne 5. 6. 2017.
ZÁVĚREM
Archa již získala dotaci z Programu na podporu rodiny v Ústeckém kraji ve výši 40 000 Kč na rok 2017.
Získala také dotaci z města Jirkova a také z programu Rodina 2017 MPSV. Obdrželi jsme zajímavé finanční
sponzorské dary na vybavení mateřského centra.
V únoru 2017 byly otevřeny Rodinné mikrojesle. Na jejich provoz jsme obdrželi v prosinci 2016 tříletý
finanční grant z Operačního programu Zaměstnanost.
Hlavním hmatatelným výstupem víceletého vedení skupiny komunitního plánování Děti, mládež a rodina je
připravený program akcí organizovaných všemi dalšími organizacemi, kteří se do KP zapojují. Vznikl unikátní
program, ve kterém se podařilo, že se akce zbytečně neopakují, ale spíše se prakticky doplňují a velmi
vhodně navazují.
Zaměříme se znovu na síťování dalších organizací a přípravu nových společných akcí.
Zapojíme se do kampaní Sítě pro rodinu a dalších významných NNO.
Zaměříme se na oslovení nových dárců a donorů pro jednorázové akce.
Zajišťovat a zkvalitňovat budeme svépomocné skupiny rodičů v mateřském centru, které jsou hlavním
smyslem naší činnosti. Jsou založeny na sdílení, vzájemné pomoci a duchovní podpoře osobám, které se
ocitly v podobné situaci, mají děti a vychovávají je.
Z Archy 777 zdraví Petra Brožíková, Dagmar Daňková a Jana Křelinová Kuncová.

Petra
Brožíková,
DiS.

Digitally signed by Petra Brožíková,
DiS.
DN: cn=Petra Brožíková, DiS.,
c=CZ, o=ARCHA 777, z. s. [IČ
26652749], ou=1,
email=mcjirkov@seznam.cz
Date: 2017.06.29 20:13:58 +02'00'

Stránka 6 z 7

Stránka 7 z 7

