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Zpracovala Dagmar Daňková v Jirkově dne 10. 1. 2013.
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CHARAKTERSTIKA A POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
ARCHA 777
Občanské sdružení Archa 777 bylo založeno v roce 2003 a registrováno roku 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 a tak jsme se snažili
naplnit vizi vytvořit v Jirkově centrum přijetí, naděje a lásky pro všechny lidi a věkové
kategorie.
K 1.9.2009 byl zahájen první projekt podpořen financemi z OP LZZ. Od jeho zahájení
sídlíme v pronajatých prostorách na náměstí v Jirkově, které plně vyhovují našim potřebám.
Centrum péče o rodinu zde dostalo nový název „A-centrum“.
Pracujeme pod záštitou Sboru jednoty bratrské v Jirkově, s nímž OS sdílí společné
hodnoty a cíle.

VEDENÍ A ORGANIZACE OS ARCHA 777
Nejvyšším orgánem sdružení je dle stanov valná hromada. Pracovala do roku 2011 ve
složení Dagmar Daňková, Miroslav Kocholatý, Veronika Kocholatá, Vlastislav Mojžíš.
Avšak správce sboru JB pan Kocholatý v dubnu 2011 závažně onemocněl a on a jeho
manželka paní Kocholatá, která o něj pečovala, se fakticky přestali na činnosti sdružení
podílet. Pan Kocholatý v roce 2012 zemřel a členství paní Kocholaté je nyní již pouze
formální. Ve sdružení je pan V. Mojžíš a D. Daňková.
Členové výkonné rady OS byli: Miroslav Kocholatý, Dagmar Daňková, Veronika Kocholatá,
Členové VR pracovali od roku 2010, kdy proběhla jejich volba na dvouleté období
v roce 2012 volba neproběhla, VR představuje nyní Dagmar Daňková.
Předsedkyní OS je Dagmar Daňková, byla zvolena na dvouleté období do r. 2012. Nová
volba v roce 2012 formálně proběhla. Stávající předsedkyně souhlasila s funkcí do 31. 12.
2013 do doby trvání realizace projektu CAPR z OP LZZ a jeho konečného vyúčtování.
Revizorem sdružení je Jana Müllerová.
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ČINNOST A AKTIVITY OS ARCHA 777

Mateřské centrum
Činnost MC byla do doby vstupu do projektu stěžejní aktivitou OS ARCHA. I po té, co
se nám naplnění cílů projektů stalo klíčovou záležitostí, je naší snahou, abychom možností
navštěvovat MC, přispívali k rozšíření nabídky volnočasových aktivit v našem městě. Rodiče
mají možnost navštěvovat MC celý týden dopoledne, dvakrát týdně odpoledne.
Od počátku prošly mateřským centrem stovky maminek s dětmi. Chtěli jsme, aby se u
nás maminky i děti cítily co nejlépe a pomocí prostředků z ESF a státního rozpočtu jsme jim
mohli vytvořit velmi pěkné, podnětné a bezpečné prostředí.
Program byl zaměřen tak, aby pomohl dětem začlenit se do kolektivu, naučil je
vzájemně komunikovat, aby děti byly připraveny na vstup do následných dětských zařízení.
Rodinná asistentka má s rodiči i dětmi velmi blízký vztah.

Projekt
Na dvouleté období 6/2011 - 5/2013 jsme získali podporu z ESF a rozpočtu ČR
prostřednictvím OP LZZ , prioritní osy Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory Posílení
aktivních politik zaměstnanosti, pro projekt s názvem Centrum aktivní pomoci pro
nezaměstnané rodiče
Nabízeli jsme tedy:
-

Individuální terapii, skupinové terapie, přednášky lektorů, personalisty
Profesní psychodiagnostiku zajišťovanou odborným psychologem
Kariérové poradenství
Rekvalifikaci a praxi u zaměstnavatele
Zprostředkování zaměstnání
Rodinnou asistenci, hlídání dětí účastníkům kurzů, prázdninový camp

Cílovou skupinou projektu jsou opět nezaměstnané matky s dětmi do patnácti let věku dítěte.
Hlavním cílem projektu je podpořit tyto rodiče při jejich návratu na trh práce.

Inzerujeme pravidelně v místních periodikách a o všech aktivitách aktuálně informujeme
na www.jbjirkov.cz, www.jbjirkov.cz/CAPR. Spolupracujeme s Jirkovskými novinami, OSVaŠ
MěÚ Jirkov, Městským ústavem SS.
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Ostatní akce (mimo pravidelnou činnost)










dorostové turnaje ve stolním tenise, volejbale, kopané
dětský den
večery kreativní tvorby (listopad, prosinec)
přednášky o výchově dětí
dětský bowling
akce Odboru SV „Viděn v ulici“ (venkovní hry)
lampionový průvod na zámek Červený Hrádek s vystoupením divadla Hnedlevedle
mikulášská párty
vánoční setkání pro všechny ženy, účastnice projektu Centrum aktivní podpory

Péče o dorost
K pravidelným schůzkám se pod dohledem vedoucího pana Mojžíše každý týden scházela
skupina našich náctiletých. Měli možnost přijít společně s jejich kamarády, spolužáky.
Tyto schůzky poskytují možnost hovořit o tom, co je těší a naopak trápí, být spolu,
zasportovat si, shlédnout film.
V průběhu roku se dorost spojil s obdobnou skupinou dětí z Křesťanského společenství Jirkov
pod vedením paní Kubelkové. Oba vedoucí společně věnují svůj čas jako vklad do životů
mladých lidí zdarma bez nároku na odměnu.

SPONZOŘI, PŘISPĚVATELÉ A DÁRCI V ROCE 2012





Evropský sociální fond
Státní rozpočet ČR
Jednota bratrská Jirkov
Sandvik Chomutov
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