Výroční zpráva za rok 2018

Úvod
Vážení přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři,
velmi skromně předkládáme zprávu o činnosti spolku ESTER za uplynulý rok 2018.
Shrnuli a popsali jsme naše každodenní snažení, naše cíle. Cesty k nim vedoucí, ty přímé i ty
méně hezky dlážděné. Těch je vždy více, to je fakt. Nakonec zůstává ten převládající pocit.
Jací jsme byli pro ty, kdo nás potřebují, kdo s námi počítali, zda jsme splnili dané sliby a
udělali vše, co bylo v našich silách, možnostech a schopnostech.
Máme mezi sebou kamaráda, ovládá čas. Je tím výjimečný. Ten, když se na nás zlobí a je to
vážné, řeší věci velmi pragmaticky. Vrátí roky. To je - smaže nám třeba 10 let života. To,
abychom měli dobrou šanci věc udělat znovu a pořádně. Občas se s ním dá o čase vyjednávat.
V každém případě, nám všem přeji, abychom alespoň občas dostali tu šanci udělat věci znovu
a lépe, znovu a poctivěji, znovu s větší láskou k bližním a všemu živému kolem. Abychom
odolávali pokušení a zlému. A kamarádovi Tasovi nepřidávali příliš práce.
Také mám jedno přání, které je lehké splnit. Kdybyste, ať jste kdekoliv, měli pocit, že byste
byli rádi jinde než právě jste a nevadila by cesta do kopce, klikatá a ještě s troškou děr,
jste u nás vítaní.
S přáním všeho dobrého, Zálesí u Javorníka
Abe Staněk

PŮSOBNOST A ČLENĚNÍ
ESTER z.s. je veřejně prospěšnou, nestátní neziskovou organizací, která působí v okrese
Jeseník. Její aktivity jsou převážně soustředěny v Javorníku a okolí ohraničeném spádově
působností územního pracoviště ÚP v Javorníku. Geograficky se jedná o severní část okresu.
Organizační uspořádání ESTER z.s. rozeznává řadu středisek, která mají své týmy, své
rozpočty a sledované hospodaření.
Sociální práci zajišťují dvě střediska.

Středisko sociální terénní práce:
Služby:
Terénní programy
Azylové domy
Sociálně aktivizační služby
Sociální rehabilitace
Vybrané fakultativní služby
Terénní programy
-

Identifikátor 2496384

Služba usiluje o zmírňování rizik, které osobám způsobuje sociální vyloučení a život
v podmínkách ohrožující život a zdraví
Vocud až pocud – zpívám té sebrance., snášet a nést – to je tolerance, chlív ani hrob –
nelze po vrchu zbílit, Boha neoklameš – nenech se mýlit….
Sváťa Karásek

Terénní programy patří k základním nízko-prahovým službám zákona o sociálních službách.
Svým charakterem a obsahovou náplní je služba náročnou sociální prací. Jen aktivní prací se
cíl služby, to je odvracení akutních ohrožení a zmírňování rizik, stávalo skutečností.
Služba je převážně poskytovaná jednotlivcům, někdy skupině jednotlivců, nebo párům..
Zájemce osloví, přichází sám, často nás zná po řadu let a o spolupráci znovu projeví zájem
v akutní potřebě pomoci. Služba má minimální nároky vůči klientovi. Je zaměřena na
operativní změnu situace v klientově ohrožení. I v této službě však platí a je rozhodující
svobodná vůle uživatele zda podporu, pomoc, asistenci přijmout či ne. Nejčastěji se příjemci
služby stávají lidé tzv. na okraji společnosti – závislí na alkoholu, drogách, gamblerství, také
psychicky nemocní, propuštěni z výkonu trestu, lidé bez domova, přátel, rodiny….
Co ve službě řešíme? Zde je krátký výčet: zřízení, vybavení a udržování obytného karavanu
a obytné chaty pro skupinu lidí bez domova, chronickou závislost, zdravotní chronické
problémů, následky zranění a handicapů, také dovoz pitné vody, potravin, umožnění osobní
hygieny, doprovody k lékařům, k jednáním s ÚP, asistence s registrací, udržování statutu
žadatele o práci, zapojení do VS, obnova osobních dokumentů, žádosti o MOP, vyjednávání
ve věcech práv, potřeb, ochrany apod. s úřady a institucemi, vyjednávání o oddlužení
(smazání dluhů pro nedobytnost), vedení a podpora klientů k zmírnění následků jejich
patologického způsobu života, udržení je od trestné činnosti motivací. Ví o sobě a svém

životě, obyčejně oni ani my nedokážeme jejich život zkrášlit, natřít na bílo. Přesto i jejich
život má svou cenu…
Během roku 2018 fungovala dobře spolupráce se sociální pracovnici MěÚ Javorník. Ta
v některých případech zastupuje Město Javorník ve funkci opatrovníka klientů a v řadě
případů deleguje a informuje službu o potřebě pomoci osob, které se o ní přihlásí na MěÚ.
Například osoby, které zůstaly bez příjmu, tím pádem bez možnosti nakoupit si potraviny. Z
potravinové banky můžeme těmto žadatelům poskytnout potřebnou, rychlou, konkrétní
pomoc ve formě potravinových balíčků, které sestavujeme ze zásilky potravinové banky. Lidé
ohroženi ztrátou bydlení a nebo již bydlení ztratili – pomoc služby je ve vyjednávání
azylového přístřeší, často s vyřízením formalit lékařské prohlídky bezinfekčnosti a v případě
volného místa, krizové ubytování v rámci možností ESTER z.s. Ne výjimečně se ve vážném
ohrožení zdraví a bezpečí ocitají mladé ženy, specificky s psychiatrickým onemocněním nebo
akutní psychickou poruchou.
Výkon této služby je náročný, je nutná vysoká dávka profesionality, empatie, důslednosti,
nápaditosti, ale i silného zázemí poskytující organizace, vysoké míry tolerance a vědomí
limitů, mantinelů a zásad. Základní kontakt s potenciálními příjemci služby je v terénu
působnosti ESTER, prostřednictvím sociálního poradenství pro lidi, kteří přijdou sami do
kanceláře a nebo jsou referování. Zázemí službě poskytuje budova Komunitního centra
Hawai v Javorníku a Komunitního centra v obci Uhelná, případně kancelář SP na adrese Bílý
Potok 152, Javorník.
Kapacita služby – 20 osob
Počet uživatelů za rok 2018 - 33 osob

Azylové domy
-

Identifikátor 6828024

Pomoc osobám v krizové situaci související se ztrátou bydlení, zachování rodinného soužití a
usilování o překonání této situace a obnovení samostatného života – toto je posláním azylové
služby
Služba je určena převážně rodinám s dětmi, kteří přichází v tíživé životní situaci, způsobené
ztrátou bydlení. Mít kde bydlet, mít „střechu nad hlavou“ a možnost usilovat o domov pro
celou rodinu toto je jeden z cílů našeho azylového bydlení. Cílem služby je rodinu
stabilizovat. Další sociální práce podporuje a vede rodinu k udržení základního fungování a
zvyšování získaných kompetencí. Rodiny mají možnost přechodu do programu bydlení
ESTER z.s., tzv. „sociálně tréninkového bydlení“ s podporou doprovodné sociální aktivizační
služby, případně služby sociální rehabilitace.
Ne pro každou rodinu je stabilizace jednoduchá. Žít z dávek v HN, mít 4 a více dětí,
zvládnout nároky dnešního světa, nic jednoduchého v kraji, kde se po dlouhá desetiletí
zabydlelo smíření se sociálním vyloučením, jako faktu se kterým se nedá nic moc dělat.
Umění hospodařit s financemi, udělat si rodinný rozpočet, naučit se volit potřebné před
lákavým, udržet děti ve škole, inspirovat k hledání obživy prací a mít denně hodně velkou

dávku naděje na rozdávání, to vše je náplní služby, která je personálně i finančně velmi
náročná.
Služba je poskytována na základě spolupráce s OSPOD v regionu rodinám s větším počtem
dětí, není vědomě časově omezena z důvodu udržení rodiny pohromadě. Pokud se má
zamezit tzv. azylové turistice, návratů do ubytoven, návratů zpět k svodům a krizím
vyvolaným neodpovědností rodičů atp., čas předem vymezeného pobytu v AD nemůže být
rozhodujícím faktorem.
Azylový dům Jonáš
„Ale muži ti statečně táhli vesly. Chtíce k pevné zemi přistáti však nemohli.
Nebo moře vždy více se bouřilo proti nim“

Z Jonášova příběhu…

Před 8 lety jsme stáli před otázkou, jakým způsobem řešit existenční potřeby řady duševně
nemocných klientů, především jejich přístřeší a další „trénink“ k samostatnějšímu životu.
Řada klientů po letech v terapeutické komunitě neměla kam odejít, případně odešli tam, kde
měli život zvládat a nedařilo se. S finanční pomocí EU a ČR se projekt podařilo realizovat a
získat moderní objekt v pohraniční, podhorské obci Travná, 7 km od Javorníka. Dnes krásná
vila se zahradou a potokem před objektem, je azylovým domem známým pod jménem
„Jonáš“. Šestým rokem je azylem v tom pravém slova smyslu, chrání ty, kdo ochranu
potřebují, dává svobodu těm, kdo ji umí ovládat. A protože je určena především lidem se
schizofrenním onemocněním, kteří prošli „tréninkem“ terapeutické komunity, případně
mají „úplně jasno“ v tom, proč je Jonáš přitahuje, jsou pro nás i nadále tou třetí komunitou
ESTER z.s.
Šestým rokem si znovu stýskáme nad faktem, jak málo je možností pro tuto cílovou skupinu
žít stylem, který dává pocit bezpečí – azylu. Žít životem přinášejícím řadu možností
seberealizace, vzdělání, získávání praktických dovedností a sbírání odvahy překonat „jho“
nemoci a obav, že ten svět kolem „nedají“. A přesto je kolem naděje, že k pevné zemi „ti
muži stateční“ nakonec doplují..
AD Jonáš má kapacitu 10 lůžek.
Kapacita služby celkem – 40 lůžek
AD mělo k dispozici v průměru 8 azylových bytů pro rodiny s dětmi.
Počet uživatelů za rok 2018 – 28 rodin a 11 jednotlivců
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým
organizacím, na základě schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje svým usnesením č.
UZ/5/28/2017 ze dne 19.6.2017, ve znění změn schválených usnesením č. UZ/8/58/2017 ze
dne 18.12.2017

Sociální rehabilitace
-

Identifikátor 4082996

Posláním služby je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry sociálního fungování, tj.
soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti, vedoucí k jejich zapojení do ekonomického,
sociální a kulturního života společnosti.
Sociální rehabilitace, kterou poskytujeme v ambulantní a terénní formě je službou,
zakotvenou především ve vybudovaných Komunitních centrech „ KC Hawai“ v Javorníku a
„KC Uhelná“. K místům poskytování služby patří řada dalších míst, jako je Dům Esterka
v Zálesí (SR pro osoby s duševním onemocněním), Ekocentrum Rychleby, výcvikové dílny
a výcviková pracoviště pro klienty služby. Samotná náplň služby se u jednotlivců liší dle
sjednané zakázky. A ty jsou s velmi širokým záběrem. O službu žádají a je podle potřeby
nabízena osobám, které vykonávají veřejnou službu, vykonávají náhradní tresty – ve
spolupráci s PMS, osobám navracejícím se z výkonu trestu, nebo také osobám zaměstnaným
v rehabilitačních pracovních programech, například VPP. SR je nabízena osobám
odcházejícím například ze služby AD a v nemalé míře osobám, které byly doporučeny a nebo
vyhledány v rámci depistážní činnosti.
Ze zákona o sociálních sužbách je tato služba službou nácvikovou, tréninkovou. Službou
realizujeme denní nácviky tak dlouho dokud se zvládání denních potřeb a povinností ,
problémových situací a také různých závazků (oddlužení, hledání práce, výkon pracovních
povinností, péče o rodinu a její rozvoj) nestane přijatelnou, vžitou každodenní „rutinou“.
K sociálním dovednostem řadíme jednání na úřadech, u lékařů, vyřizování osobních
záležitostí a řadu ne jednoduchých denních starostí, jako je přepis elektřiny, plynu,
opakované podávání žádostí o sociální dávky, dokládání různých změn a s tím spojené
dokumenty, plnění povinností vůči ÚP, hledání a udržení si práce, účast ve Veřejné službě,
úspěch v tréninkovém programu „Sociální tréninkové bydlení“ a další.
Mezi uživatele SR také patří lidé s duševním onemocněním ať už ti, co žijí ve vlastních či
pronajatých bytech nebo osoby tvořící pobytovou komunitu v Zálesí.
Kapacita služby : 25 míst pro terénní formu a 25 míst uživatelů ambulantní formou
Počet uživatelů za rok 2018 – 85 osob
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým
organizacím, na základě schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje svým usnesením č.
UZ/5/28/2017 ze dne 19.6.2017, ve znění změn schválených usnesením č. UZ/8/58/2017 ze
dne 18.12.2017

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
-

Identifikátor 1711215

Služba usiluje o podporu důstojného života rodin s dětmi, které budou schopny řešit své
problémy vlastními silami a budou schopny zajistit svým dětem výchovu a péči potřebnou
k jejich zdravému vývoji
Cílem služby je zabránit celkové destabilizaci rodiny, především v oblasti hospodaření
s financemi, výchově dětí, jejich školního prospěchu, v oblasti komunikaci s úřady apod.
Cílem dlouhodobým je podpora stability a rozvoje rodiny. Ve službě jsou převážně rodiny
s větším počtem dětí. Asistujeme rodičům při výchově a vzdělávání dětí, pomáháme
s doučováním, přípravou pro školu, nabízíme a realizujeme denně volnočasové a vzdělávací
programy. Často ve spolupráci s OSPOD Jeseník (a řadou dalších v regionu) zajišťujeme
zvýšenou péči o rodiny, které jsou tímto úřadem sledovány. Naše účast na případových
konferencích bývá často rozhodující pro osud celé rodiny, zvláště pak dětí. Velká část rodin
z této služby je u nás v tzv. sociálně tréninkovém bydlení a prošla azylovým bydlením. Právě
tyto dva typy bydlení jsou součástí tzv. prostupného bydlení. Část rodin jsou naši dlouholetí
uživatelé, část se obměňovala a odcházela.
SAS patří k nejnáročnějším službám. Rok od roku je situace přicházejících rodin více
destabilizovaná. Máma, 5 dětí, druh (manžel velmi zřídka) nepracuje, rodiče nemají moc co
nabídnout, máma doma s dětmi. V“ péči státu“ od svého narození jsou oba rodiče. Neúspěch
je očekávaný více než drobný úspěch. Žádný plán, žádný sen, tvrdá realita velí, jak přežít den,
týden a jak se dosud jeví - i celý život. Tomuto obrazu jsme přivykli, jako společnost,
ponejvíce se spokojujeme s konstatováním jednoznačné viny na straně rodiny a když se
dostaví náhodu úspěch, řekněme si upřímně – kolik věříme, že je reálný? Přesto – Není jiné
cesty…
Kapacita služby : ambulantně a terénně poskytovaná služba 50 rodin*
Počet uživatelů za rok 2018 – 47 rodin
*Služba rodinám je poskytovaná velmi často dlouhodoběji.
Služba je nabízena mimo spádové oblasti v řadě odlehlých obcí okresu Jeseník.
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým
organizacím, na základě schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje svým usnesením č.
UZ/5/28/2017 ze dne 19.6.2017, ve znění změn schválených usnesením č. UZ/8/58/2017 ze
dne 18.12.2017

Fakultativní služby střediska sociální terénní práce

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé
Programy volného času a cíleného rozvoje dětí a mládeže jsou doplňující, celoročně a denně
realizované aktivity podporující potřeby uživatelů většiny sociálních služeb poskytovaných
ESTER z.s. Jsou určeny nejen dětem, ale i všem dospělým. Velkou oporou se staly
vybudovaná Komunitní centra, kde se odehrává podstatná část denní práce dětí s přípravou
pro školu a individuálním doučováním, kde se realizuje řada společných programů,
schůzování, komunitních setkání, individuálních rozhovorů, tedy toho co propojuje, udržuje a
rozvíjí pospolitost komunity.
Do aktivit jsou zapojeni SP, PSS, asistenti služeb, komunitní pracovníci a dobrovolníci.
Z aktivit a programů
Pobytové aktivity, letní tábory, denní programy pro všechny:
Jsou pro děti a mládež realizovány dle plánu aktivit celoročně.
3 letní táborové pobyty pro děti školního věku byly již tradičně vyvrcholením celoroční
společné práce.
V jednotlivých komunitních centrech probíhá doučování dětí a výchovně orientovaná
volnočasová činnost. V lokalitě Velká Kraš a Vidnava doučujeme přímo v domácnostech
jednotlivých dětí.
Počet registrovaných dětí na doučování : 48
Počet dětí registrovaných ve volnočasových programech : 98
Tříkrálová sbírka - v týdnu od 8.1. do 12.1.2018 vyrazili koledníci v rámci Tříkrálové
sbírky do ulic Javorníku a Uhelné. Sbírka byla organizována Charitou Javorník. Aktivita se
stala srdeční a již tradiční záležitostí…
Ukliďme Česko – první dubnová sobota byla ve znamení úklidu veřejného prostranství a děti
se až překvapivě sami předháněly, kdo nasbírá nejvíce odpadků.
Týden sociálních služeb – dne 12.6.2018 děti předvedly taneční vystoupení v Jeseníku u
příležitosti týdne sociálních služeb.
Volný čas dětí naplňujeme především pohybovými aktivitami, jako jsou výlety do
Rychlebských hor (Boží Hora, zřícenina hradu Rychleby, „hobití domek“ na Zastávce u
Nových Vilémovic, Faunapark v Lipové-lázních), sportovní turnaje, tematické manuální
činnosti – tvorba přáníček k Vánocům, ke Dni Matek nebo sv. Valentýna, promítání filmů
s následnou diskuzí, plavání ať už v krytém bazénu v Javorníku nebo v létě na koupališti
Červenka.

ROMSPIDO
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185
Tříletý projekt Romspido, jehož náplní jsou volnočasové aktivity s dětmi od předškolního
věku a mládeží, realizuje Univerzita Palackého v Olomouci s ukončením v září 2019. Ester
je partnerem pro region Jesenicka. Během uplynulého roku jsme s Univerzitou rozšířili
působení projektu do obce Bernartice v klubu v Bernarticích. Díky obci za tuto možnost.
Ester provozuje s podporou projektu volnočasové aktivity s dětmi, které probíhají v Javorníku
a v Uhelné a to i pro děti z okolních obcí. Dále se také děti účastní skupinové aktivity na
Ekocentru, což je velmi vhodné místo především v oblasti poznávání přírody, krajiny , fauny,
ale je i místem s možností řady inspirativních činností. Při práci s dětmi, jak v Romspidu, tak
v Ester, uplatňujeme prvky Montessori pedagogiky.
Celkem zapojených dětí v roce 2018 – 15 dětí

Komunitní centrum Hawai a Uhelná – prostředí, které vybízí k pořádání různých
společných programů v průběhu roku. I v roce 2018 to byla slavnost u příležitosti Dne Romů,
kdy děti i rodiče přispěli k přípravě společného oběda s následným sportováním na hřišti.
Konec školního roku spojený s oslavou dne dětí je příležitostí k vyhodnocení školních
úspěchů a zapojení všech do dětské stezky s plněním různých úkolů. Konec dobrý – všechno
dobré….
Ukončení prázdnin na Ekocentru Rychleby bylo taktéž plné soutěží a veselí. Nejinak je i
Mikulášská nadílka a Vánoční besídka vítanou příležitostí ukázat, co všechno děti umí.

Komunita sdružuje a je místem setkávání svých cca 90 členů, od nejmenších až po nejstarší.
Je místem vítání nových členů (bez rozdílu věku). Bylo také místem rozloučení s těmi, kdo
komunitu tvořili a naplnili dny svého života…

Fakultativní služba „Kavárna Hawai“ – její příběh, jako součást Komunitního centra
Nenápadná Školní ulice, nenápadný domek, líbil se nám, byl na prodej, tak jsme si jej
opravili, stojí hezky na rohu. Na něm nápis HAWAI. Po pravdě, souhlasíme, nic moc název
v kraji Rychlebských hor. Název jsme zdědili, ani nevíme po kom, domek zaplatila EU,
trošku stát a také i ESTER a ne málo. V tom domku má zázemí část sociálních služeb, dětí,
rodiče, tým, který tam pracuje. V přízemí domku je už 6 let v provozu zmíněná kavárna,
spíše kavárnička. Když se ptám, kdo tam vlastně chodí mimo lidi z ESTER, tak mi říkají – no
pár babiček a dědečků, někdy paní učitelky, no a jinak různí lidé, také děti...
Na finanční efekt se neptejte, ale o ten nikdy nešlo.
O co tedy šlo a jde? Bylo by fajn mít dobrou odpověď. A i to je docela svízel, musím
přiznat. Nevím, zda je dobrá, ta naše odpověď a ta myšlenka za ní.
To bylo tak : Jeden náš kamarád byl a je zpěvák, básník, měl toho na krku hodně, jak se říká.
A před lety zpíval své písničky a ty na rozdíl od jiných měly cosi v sobě . To cosi
nenechávalo lidi kolem v klidu. A tak, když jsme přemítali co s tou zděděnou Hawai, zda ji
nechat nebo změnit třeba na Rychlebku, už ani nevím jak, jsem si vzpomenul na tu jeho
jednu píseň s názvem Havaj. A tak se to stalo.
A pokud vás to zajímá víc, to proč to zneklidnění duše, stačí se začíst do textů písní a básní
v knize Vrata dokořán“. Tam to je, zcela určitě, třeba i pro vás, v poslední sloce :
„Bude ještě havaj, havaj, na zemi lidmi soužené,
a bude ještě havaj, havaj, a ty to nevěříš – viď že ne?

Sociálně tréninkové bydlení (STB)
Je fakultativní službou. ESTER z.s., kdy po řadě let zkušeností s bydlením v bytech určených
klientským rodinám i jednotlivcům, jsme transformovali náš
program podporovaného
bydlení do cílené fakultativní služby s názvem Sociální tréninkové bydlení, jako podpora
registrovaných sociálních služeb, které poskytujeme dle zák. č. 108/2006 Sb. a vyhl.
č.505/2006 Sb. Jedná se o velmi náročný koncept nejen obsahově, ale především finančně.
Program není podpořen žádnou dotací. Je modelován a realizován, jako finančně soběstačný
ve spolupráci mezi klienty programu a ESTER z.s..
STB se dá obsahově do jisté míry srovnat s projektem Housing First. A dá se srovnávat i jeho
úspěšnost a to nejen v počtu let, kdy je idea tréninkového bydlení pro rodiny v sociálních
službách ESTER realizován – od roku 2003, kdy vznikly naše první tréninkové byty v obci
Uhelná, Bílé Vodě a Javorníku, až do dnešní podoby uceleného udržitelného systému. Dá se
srovnat počet udržovaných bytů v tomto programů po dlouhé období 17 let – 30 bytů a dají se
srovnat především finanční náklady a naplnění cíle. Pro ESTER a především pro klienty je
dnes STB neodmyslitelnou podporou smysluplné sociální služby rodinám, jejich udržení a
upevnění.

Do programu se dostávají rodiny po období první stabilizace v sociální službě Azylové domy
– azylové bydlení. Spolupráce s rodinou či jednotlivci pokračuje, jsou příjemci sociální služby
SAS anebo SR a je nutné s nimi pracovat na tom, aby si bydlení v budoucnu dokázali udržet.
K takovým činnostem patří včasné platby nájmů a energií, vysplácení dluhů na elektrické
energii a plynu (zadlužení bývá velkou překážkou k pronájmu bytu, protože žádný dodavatel
energií je nepřipojí), údržba bytu a okolí domu, platby komunálního odpadu, ale také různé
drobné domácí opravy a správné zacházení s domácími spotřebiči.
Jedná se o smluvní stav fakultativní služby, který je založen na smluvním vztahu o
poskytování sociální služby rodině. De facto je program způsob, jak poskytnout a především,
jak udržet konkrétní rodinu v bytě, jak ji motivovat ke spolupráci na řadě témat, které jsou
předmětem a předpokladem pro úspěšnost rodiny, pro její integraci v okolním prostředí, pro
její přijetí, pro její udržitelnou stabilitu a soudržnost, pro potřebný vliv na vývoj vztahů,
vývoj dětí, rozvoj rodičovství – a mohli bychom pokračovat v dlouhém výčtu.
Kde vidíme úspěch této koncepce? Srovnání máme v praxi stejně dlouhého poskytování
sociálních služeb rodinám, které srovnatelným způsobem „žijí“ v podmínkách podnájmu,
nájmu, v ubytovnách atp. v okolí, případně ve srovnání s rodinami, které z těchto podmínek
přicházejí na pokraji existenčního a osobního krachu. Desítky rodin podpořených sociální
službou + STB dokázaly projít oddlužením, dokázaly po řadu let vychovávat postupně své
děti, nacházet práci a pracovat, usadit se… Vedle této zkušenosti jsou desítky rodin, které rok
od roku mění bydliště, jsou předmětem často vysokého čísla individuálních exekucí a dluhů,
dluhů které dávno přerostly možná řešení, rodiny které především neměly možnost a nebo
také nepřijaly nabídku řešení své situace v domnění, že je následky neodpovědnosti,
nepřipravenosti a neznalostí přece jen minou. Rozdíly jsou jednoznačné. Odebírání dětí
nadále nevyhnutelnou praxí.
Otázkou je, proč tedy není praxe bydlení pro rodiny v rámci sociálních služeb dávno řešena a
to i v řadách stovek poskytovatelů sociálních služeb doplnění služby o popsanou fakultativní
službu.
Existuje řada odpovědí. Ano, vžitý etický kodex a standardy poskytování sociálních služeb
znají a vnímají konflikt zájmů. Na první pohled a především z pozice kritiků se jeví, že se
může jednat o legitimní důvod, proč stát bokem a nevzít na sebe břemeno nejen poskytovat
sociální služby, ale i břemeno poskytovatele „sociálního tréninkového bytu“. Ti, kdo
poskytují sociální služby AD, tedy azylového bydlení, jsou v naprosto stejné situaci. ESTER
je poskytovatelem této služby. Poskytuje azylové bydlení a to pro rodiny velkopočetné,
obecně diskriminované současnou praxí AD. (Matka a jen omezený počet dětí, bez otce, bez
dětí nad 15 let atd.) Etika a standardy v těchto případech úpí, nebo snad ne? Bez jakéhokoliv
úmyslu než pravdivého posouzení stavu hlavních sociálních služeb AD, SAS a SR, které
s rodinami mají co do činění, nevidím po 20 letech práce v branži jiný důvod, který brání
poskytovatelům hledat adekvátní stabilizaci pro své klientské rodiny, než v tom, že jako
organizace rozpoznávají nesrovnatelnou náročnost realizovat vlastní zadání „fakultativní
služby bydlení“. Rád bych požádal o zamyšlení nad přetrvávající situací také proto, že při
psaní těchto řádek bylo zamítnuto v Brně pokračování sociálního projektu Housing First.

Středisko psychosociální rehabilitace
Služby :
Terapeutická komunita TREND
Sociálně terapeutické dílny
AD Jonáš, pro osoby s duš. onemocněním
Sociální rehabilitace, dtto
Fakultativní služby
Terapeutická komunita Trend
-

Identifikátor 3412710

Posláním služby terapeutická komunita je pomoc a podpora duševně nemocným při zvládání
projevů a následků onemocnění v bezpečném, podporujícím a aktivizujícím prostředí.
Významnou akcí na začátku ledna 2018 byl tříkrálový koncert v Brně pořádaný Charitou.
Ester dostala 10 lístků na tento koncert jako odměnu, za aktivní účast na loňské Tříkrálové
sbírce. Byli jsme ubytováni u našich kamarádů v Ymce. Výlet jsme si protáhli o několik dní.
Kamarádi (příjemci služeb střediska) si prohlédli moderní brněnský „ orloj“. Navštívili jsme
společně kazematy na Špilberku, brněnskou katedrálu Petrov a také jsme navštívili Mohylu
míru a zastavili se na kopci Žuráň, odkud Napoleon řídil vítěznou bitvu v roce 1805. Večerní
procházkou Brnem na Starou radnici s brněnským drakem jsme uzavřeli předposlední den
našeho výletu.
Setkání s vězeňským kaplanem Honzou Majerem začátkem roku navázalo programově na
uplynulý rok 2017. Setkání probíhaly pravidelně každých 14 dnů, vždy po domluvě s Honzou
v rámci celého roku. Kamarádi střediska si oblíbili jeho duchovní zamyšlení o smyslu života,
historická témata, vzdělávání a mnoho dalších aktivit a vyprávění se kterými za námi
přicházel.
Také jsme zahájili v tomto měsíci výuku anglického jazyka a začalo fungovat naše hudební
těleso, kde jsme se společně za doprovodu kytar a flétny učili nové písně. V hudebním okénku
kamarádi měli i možnost poslouchat písně dle svého výběru.
V suterénu Trendu, ve výcvikové dílně jsme opravili dřevěné židle, nalepili ochranné terče na
nohy židlí, abychom nepoškodili nové podlahy.
V měsíci únoru jsme pokračovali ve výuce angličtiny, která nás motivovala k tomu, abychom
se domluvili v květnu na rehabilitačním pobytu v Belgii a v září ve Španělsku. V tomto
měsíci jsme se vydali na celodenní výlet na naše oblíbené místo Vysoký kámen v Horních
Hošticích, kde kamarádi ze střediska strávili pěkný zimní den při opékání špekáčků.
Únor na komunitě byl ve znamení olympijských her.
Březen - v Ester se vzpomnělo na brzo 20ti letou historii svého vzniku. Na společném
setkání komunit a všech pracovníků Ester, nám Eva, Abe, Michaela a Roman připomněli ve
slově a fotografii směřování Ester od svých začátků, až do dnešního dne, byl to poutavý
příběh dvou nadšenců Abeho a Evy, kteří kolem sebe vytvořili skupinu lidí a spolupracovníků
a začali budovat bezpečné bydlení pro kamarády, kteří neměli kam jít po propuštění z PL.
Projekt byl založen s léčebnou v Bílé Vodě a Holanďany, název projektu - Matra.
Hlubokým zážitkem pro kamarády bylo životní svědectví muže, který přijel s kaplanem.
Mluvil o svém trestu, popsal svou životní zkušenost ve věznici, kde uvěřil a jeho život dle
jeho slov se změnil a nabyl nového smyslu. Zážitek z tohoto setkání zůstal v komunitě dlouho
tématem našich diskusí a rozhovorů.

V dubnu jsme se účastnili akce „ Ukliďme svět“, byla nám přidělena trasa Javorník – Horní
Fořt a zpět. Na pozvání Ymca jsme přijeli na pobyt do tábora ve Veverské Bítýšce, kde jsme
pomáhali s údržbou tábora. Na tento pobyt se kamarádi vždycky těší protože ho
v odpoledních hodinách doprovází bohatý zážitkový program.
Zajímavý výlet do wroclawské zoo korunoval závěr měsíce dubna velkými zážitky našich
kamarádů, kde mohli sledovat v podzemních velkých akváriích život delfínů, rejnoků a jiných
vodních živočichů.
Počátkem měsíce května jsme se veselili s řeckou obcí na Folkmáji, na této oslavě jsme viděli
mezinárodní taneční a hudební skupiny z Polska, Slovenska a Maďarska .
Společný výlet do Belgie do městečka Oversie vzdáleného 16 km od Bruselu byl nejsilnějším
zážitkem tohoto měsíce. Navštívili jsme Brusel, přístav Ostende, městečko Leuven a
Waterllo. Mimo to najeli desítky km na kolech, poznali prostou, krásně upravenou a
spravovanou zemi, sídlo EU – říkali jsme si nic moc na tu „melu“ kolem. Týden pod stany
uběhl jako voda.
Každoročně v červnu se komunita věnuje sběru bylin a lipového květu, experimentem byla
výroba sirupu z levandule, sběr jahod na místní plantáži, jejich zpracování, jehož výsledkem
byla skvělá jahodová marmeláda. Sběr černého rybízu na naší EKO –terapeutické farmě,
který se letos v hojnosti urodil a jehož zpracování nás hodně potrápilo a některým kamarádů
i se o rybízu a jeho zpracování i zdálo. Navštívili jsme také oslavy Javorníku – Javornické
dny. Velký ohlas mělo divadlo Limonádový Joe v nastudování ochotníků ze Žulové. Koncem
měsíce jsme byli opět na pracovním výletě v Ymce, kde jsme v dopoledních hodinách
brigádničili a odpoledne jsme poznávali okolí Brna, projeli se parníkem po Knínické přehradě
a navštívili hrad Veveří. Navštívili jsme také expozici Vida, kde si kamarádi mohli vyzkoušet
na vystavených exponátech v mini provedení experimenty s tekutým dusíkem, magnetismem,
úkazy přírodních jevů, jako je například tsunami, apod.
Společný červencový výlet měl cíl Nýznerovské vodopády. Cestou k Nýznerovským
vodopádům jsme se zastavili u kapličky, kterou zbudovali Němci ve Skorošicích, kde nás
zaujala německy psaná památeční deska se jmény německých občanů, kteří padli ve druhé
světové válce. Navštívili jsme také Rybářskou baštu, kterou jsme již poznali podle vůně ryb
na dálku, zde jsme se občerstvili, prohlédli si chovné rybníky pstruhů kolem Rybářské bašty a
vydali se na zpáteční cestu.
V měsíci červenci jsme se věnovali španělštině – procvičovali jsme základní fráze a slovíčka,
jelikož se nezadržitelně blížil odjezd na rehabilitační pobyt do Španělska.
V měsíci srpnu jsme se i nadále věnovali zavařování marmelád, okurek a červené řepy. Ve
volnočasových aktivitách jsme trávili společně mnoho času na našem koupališti, již tradicí se
stal velmi oblíbený výlet kamarádů z Trendu, AD a Zálesí do Polska, na jezera v Kozelnu.
Přípravy na celodenní výlet probíhali již dva dny předem, kdy jsme připravovali lodě i
celodenní program. Tábor jsme postavili u naších polských kamarádů v kempu. Než jsme
přistoupili k tréninku na kánoích, menší instruktáží jsme se seznámili s pravidly dobrého
vodáka, nevynechali jsme zásady poskytnutí první pomoci při tonutí a jelikož všichni
kamarádi byli dobrými plavci mohli jsme začít s praktickým výcvikem. Učili jsme se býti
dobrými háčky a zadáky. Kroužili jsme kolem ostrova, měnili směr a přizpůsobili se i vlnám,
které způsobily rychlé čluny a skútry, které kroužili kolem nás. Na lodích se všichni
vystřídali. Posezením s kytarou za doprovodu Marka, Radka a Dana, zpěvem a vědomostním
kvízem jsme strávili zbytek času do oběda, měli jsme studený oběd a servis pro všechny
kamarády obstaral Radim, Milan a Kuba. Společný oběd jsme zahájili písní Díky. Po obědě
jsme se znovu věnovali plavbě na kánoích a koupání. Pokračovali jsme společně ve
sportovních disciplínách – hráli jsme přehazovanou, zkoušeli dovednosti s míčem. Celodenní
výlet jsme zakončili společnou večeří, úklidem tábořiště, vyčištěním lodí. Rozjezdem
z Kozelna jsme ukončili jeden z našich dobrých dnů.

Koncem srpna nás navštívili kamarádi z PN z Brna Černovic. Několikadenní společný
program se vydařil, kamarádům z Brna jsme představili naší farmu, questingovou stezku. Na
koupališti jsme grilovali a společným večerem, den před odjezdem, jsme se rozloučili na
veselé diskotéce. Poslední den měsíce většina našich kamarádů odjela do Španělska na
rehabilitační pobyt. Náročná cesta auty 2200km a stejný kus zpět, však byla plně vykoupena
nádhernými zážitky, prožitkem historie mnoha století ve stále žijících originálních
kamenných domech městeček a vesnic, pro nás exotická zatopená pole „černé“ rýže a
nedostižným koupáním a atmosférou středomoří, s přátelskostí, poklidem a pocitem bezpečí.
Oblíbenou sportovní aktivitou září byly pravidelné cyklo vyjížďky s Pavlou po okolí
Javorníku. Návštěva jeskyně na Pomezí s následným přechodem do Priessnitzových lázní,
výšlap na Vysoký kámen, návštěva multihudebního festivalu Mana, to všechno jsme
s kamarády prožili a tyto zážitky nás obohatili.
V měsíci říjnu jsme opět vyjeli na přátelskou návštěvu do Veverské Bítýšky, kde jsme
společně pracovali v dopoledních hodinách na opravě plotu a úpravě sportovišť. Odpolední
koupání v moderním aquacentru kamarády příjemně osvěžilo. Večerní návštěva brněnského
planetária nás přenesla ve 3D panoramatického systému do vesmírného počátku života.
Prožitek v kosmické lodi a průlet vznikajícím vesmírem byl pro kamarády velkým zážitkem .
Na zpáteční cestě jsme navštívili našeho kamaráda Zdeňka Kostrbela v DPS v Sobotíně.
Měsíc listopad, jak již název udává nás zaměstnává hrabáním listí na Eku a přípravě dřeva na
zimu, také na naší farmě přibyly nové ovce a beran z našich lokalit pro přezimování.
Kamarádi se dobře prezentovali úklidem zahrady v mateřské školce v Javorníku. Javornický
jarmark obohacený vánočními koledami a tanečním vystoupením dětí kamarády pobavil.
Poslední měsíc v roce je přípravou na vánoční svátky. Společně jsme začali s přípravou
pečení cukroví a velkým úklidem. S kamarády jsme v našem oblíbeném kruhu hodnotili
uplynulý rok. Velmi zaujal celoroční program, který pro nás s velkou obětavostí a
pravidelností připravoval kaplan Honza Majer. Celoroční páteční odpolední programy
zakončené v naší kavárně Hawai byly kamarády velmi oblíbené. K adventu již patří tradičně
benefiční koncerty, nácvik vánočního pásma se slovem a hudbou se vydařil. Závěr roku Silvestr oslavovali kamarádi, kteří neodjeli domů společně s Pavlou na Trendu. Připravili si
program, zpívali s doprovodem kytary a společně se loučili se starým rokem, hudební
produkci na které se všichni podíleli a Nový rok přivítali s velkým očekáváním.
Kapacita služby – 14 lůžek
Počet uživatelů za rok 2018 – 22 osob

Sociálně terapeutické dílny
-identifikátor 6126836Motto: „Šest dnů pracovati budeš, dne sedmého odpočine tělo Tvé i
duše Tvá…“
V zemi veskrze ateistické a na požitek dne zaměřené společnosti, kterou jsme se stali ani
nevíme jak a kdy, vzbudí motto o šesti dnech práce v lepším případě soucitný úsměv, v
horším ani to ne. Pracovní aktivity, jako léčba těla i duše, odtud je již krůček k pracovní
rehabilitaci.
Sociálně terapeutické dílny jsou pro nás v ESTER jednou ze služeb, které otevírají dveře
denním aktivitám a nabádají k činnostem, které mají smysl. Jsou realizované s vědomím
dobrovolnosti. Jsou pro ty, kdo očekávají a jdou naproti pozitivní změně ve svém životě.
Přináší ovoce velmi dobré.
Bez možnosti realizovat denní program STD, by služby terapeutické komunity, komunitního
bydlení a azylového bydlení Jonáš měly docela problém. Problém s názvem „Co dělat každý
den proti nudě, bolehlavu a smutku na duši, apatii, ne dobrým návykům, závislostem a jiným
nespravedlnostem dnešního světa, které naše životy obkličují a moří“, je dnes rébusem
známým a obtížně řešitelným.
A tak můžeme konstatovat, že máme možná až obrácené starosti a občasné bolehlavy – jak
stihnout vše, co nám přichází pod ruku, co cítíme, jako potřebné vykonat, kterým směrem

kormidlovat a jak naložit a nepromarnit hřivny, které STD pro své účastníky v nejrůznější
formě přináší.
Cílová skupina osob diagnostikovaných onemocněním schizofrenií je v ESTER držitelem a
realizátorem jistého patentu, jak se udržet denně na nohou, fungující a aktivní. Ten patent
společně budujeme od roku 2000, často v potu tváří, jak se říká. Kdo měl možnost blíže
poznat o co jde a jak to všechno jde a kdo přitom má povědomí, jak je těžký a složitý život
mladých i postarších, kdo toto onemocnění prožívají, ten dokáže ocenit změnu, která se dříve
či později dostaví. Otázkou je jen kdy a zda je naděje a trpělivost na změnu čekat a jít ji
vstříc. I to je nesmírně těžké.
Nechci psát o detailech služby a opakovat ze zákona a vyhlášek co a jak. Chtěl bych však
poděkovat všem, kdo v ESTER STD trpělivě denně provází, připravují programy, prožívají
každý den se svými klienty, ať již jsou to moji kolegové a kolegyně, naši kamarádi uživatelé,
jejich blízcí, lidé v našem okolí, kolegové v nadřízených patrech, dobrovolníci…
Data o STD v roce 2018 :
Služba STD je denní PO – SO od 7:30 do 16:00
Stabilní pracoviště STD jsou : Dílny v Bílém Potoce a Travné, terapeutická farma v areálu
ECR a v Zálesí 111 (Dům ESTERKA), areál Červenka, rukodělná dílna ECR a příležitostně
další.
Skupinové pobyty: Belgie (červen), Jezero Kozelno PL (opakovaně prázdniny), Kosta
Brava Španělsko září. (V součinnosti se službami TK a ADJ)
Denní kapacita služby 16
Počet klientů služby za rok 2018 25
Počet nových klientů 15
Počet zapojených osob – osobodnů/rok 2807
Průměrný věk 36,94
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým
organizacím, na základě schválení Zastupitelstva Olomouckého kraje svým usnesením č.
UZ/5/28/2017 ze dne 19.6.2017, ve znění změn schválených usnesením č. UZ/8/58/2017 ze
dne 18.12.2017

Fakultativní služby
Komunitní bydlení „Dům Esterka“, Zálesí 111, Javorník
Ano, v roce 2018 to bylo již 18 let, kdy v nově obnovené původní německé škole, v krásném
prostředí Rychleb (Zálesí – Waldek, dnes součást Javorníka), ESTER z.s. zahájila provoz
jedné z mála komunit určených pro osoby s duševním onemocněním. Cílem bylo nejen
poskytnout mimoústavní možnost pobytu (časově nijak omezeného), ale s podporou
psychoterapie, medikace a ve spolupráci s psychiatry, pomoci klientům překonávat následky
nemoci a jejich doprovodné jevy, získat a udržet přesvědčení, že léčba má smysl a naději, že
to vyjde, když se přičiníme – všichni kolem… To ostatní, jak se říká může být přidáno.
Těch 18 let uběhlo, jako voda v našem potoce. Něco se změnilo, něco zůstalo neměnné. S
další modernizací před 6 lety se ustálila současná podoba zařízení. Má kapacitu max. 10 lůžek
v jedno a dvou lůžkových pokojích a je domovem pro celkem 7 – 9 osob.
Komunitní bydlení je jednou z fakultativních služeb, které ESTER zřídila a které doplňují a
podporují v ESTER poskytované sociální služby. V Zálesí je denně poskytována sociální
služba Sociální rehabilitace, pomáhající klientům zvládat, trénovat a osvojovat si vše, co
současný nejednoduchý životní styl společnosti od nás očekává. ESTERKA je také jednou ze
základen denního poskytování sociální služby Sociálně terapeutické dílny. Pravda, 12
krásných koní jsme s nárůstem jiných povinností již nezvládli, ale stádečko oveček s jehňaty
stále brázdí pozemky pastvin kolem. No a našli byste u nás hromadu dalšího života, jak se
sluší na malou terapeutickou a ekologicky vedenou farmu. Dokonce jsme vykrmili již několik
generací vyder rybkami z našich dvou rybníčků…
Dá se tedy tušit, že zahálka a lenošení nemá na růžích v Zálesí ustláno. S filosofií aktivního
prožívání dne, zakotvenou také ve způsobu života sudetských statečných lidí, kteří tento
kout země dokázali před řadou století obydlet, zvelebit, krajinu milovali a krajina je za
odměnu živila – dobře, to nemáme až tak lehké. Naštěstí nás to nikoho moc nebolí. A věřte
nebo ne – chřipky, nachlazení, neschopenky a jiné moderní jevy oslabené generace, se nás po
celou dobu naší historie zde v Zálesí vyhýbají. Noblesní život komunity doplníme o fakt, že
Zálesí má nejbližší zastávku HD cca 3 km po proudu horského potoka a autobus linek
zahraničního poskytovatele jezdí netušeně 3x denně v PO- Pá a dokonce 2 x denně v SoNe… Zálesí leží v cca 500 m n.m., tedy někde uprostřed okolních hřebenů málo známých
Rychlebských hor a nížiny Javorníka. Nejbližší obydlené údolí je přes hřeben - vesnice
Travná s naší komunitou Jonáš. Nemáme hospodu, obchod ani kostel (jednoduchý návod k

abstinenci), nemáme signál mobilních operátorů telefonů, máme však jednu linku klasického
telefonu a na ní strašně pomalý internet. Máme také satelit a platíme za TV programy na které
se nikdo nedívá, také platíme za svoz komunálního odpadu. Dokonce neplatíme za vodu,
máme vlastní vynikající pramen… Máme mizernou, rozbitou a v létě neudržovanou silničku,
zato v zimě máme občas skoro dálnici, to když pečliví silničáři rozšíří naše standardní 3 m na
skoro 4m šíře. Nádhera. Bezvadně se o nás v zimě starají, opravdu. Řekněte s „klasikem“ „kdo na to má“? Člověk si až v Zálesí uvědomí, proč řada politiků těm NNO tolik závidí, či
co…
Tak tolik o nás v ESTERCE, jak jsme zde žili v roce 2018.

Financování služeb a personalistika
IPOK
Sociální služby Azylové domy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální
rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny byly poslední rok financovány prostřednictvím
veřejné zakázky Olomouckého kraje, tzv. Individuální projekt Olomouckého kraje – IPOK.
Tříletý projekt skončil rokem 2018 , celé období bylo provázeno čtvrtletními monitorovacími
zprávami se závěrečným hodnocením celého tříletého období. IPOK je provázen sledováním
indikátorů, jejichž naplnění je předpokladem pro úspěšnost celého období. Pojem unikátní
uživatel se myslí osoba, která dostala během realizace projektu podporu v rámci celého
Olomouckého kraje jen u jedné neziskové organizace. Navíc se tento pojem týkal osob
starších 15ti let. Velmi tvrdé kriterium.
Azylové domy - Plánovaná hodnota ukazatele unikátní uživatel – 78 osob
- dosažená hodnota ukazatele unikátní uživatel – 108 osob
Socializačně-aktivizační služby
- Plánovaná hodnota ukazatele unikátní uživatel – 60 osob
- Dosažená hodnota ukazatele unikátní uživatel - 82 osob
Sociální rehabilitace
- Plánovaná hodnota ukazatele unikátní uživate – 50 osob
- Dosažená hodnota ukazatele unikátní uživatel - 89 osob
Sociálně terapeutické dílny
- Plánovaná hodnota ukazatele unikátní uživatel – 17 osob
- Dosažená hodnota ukazatele unikátní uživatel - 30 osob
Počet zaměstnanců v roce 2018 – 87 včetně VPP a SÚPM + 21 DPP

Spolupráce s institucemi
Mikroregion/vedení obcí
Pokračovala spolupráce na úrovni mikroregionu pravidelným setkáváním se starosty
mikroregionu Javornicko a zástupcem odboru sociálních věcí při MÚ Jeseník, odbor sociální
a zdravotní, která má mimo jiné na starosti komunitní plánování na Jesenicku. Na podzim
v důsledku voleb do obecních zastupitelstev se setkávání stala bilaterální s jednotlivými
zástupci obcí.
Úřad práce
Druhým významným partnerem pro jednání obsahující potřeby klientů sociálních služeb byl
tradičně ÚP a to jak v Jeseníku, tak především v Javorníku. Řada jednání se vedla v důsledku
změn v situacích klientů, rozdílných náhledech a postojích k dávkovému systému HN.
Hmotná nouze a z toho vyplývající zákonné nároky a potřeby klientů, je jedno velké, zdá se
nekonečné téma k vyjednávání, konzultování. K řešení byla řada problémových oblastí, jako
zálohové platby za otop v sociálně tréninkových bytech, rozdílný pohled na potřeby
v komunikaci a jednání s uživateli, vzájemná spolupráce, ale i vzájemné osobní seznámení a
výměna informací Úřadu práce o našich aktivitách a našem postavení vyplývající ze zákona o
sociálních službách.
Škola
Také školství, především spádová škola v Javorníku a spolupráce s ní, bohužel, nepatřila
k silným stránkám a to na obou stranách.
Z pohledu sociální práce, sociálního vyloučení a dalších „hořkých“ témat dneška, se
paradoxně snaha po inkluzi stala hořkým soustem školy. Představa nárůstu neúspěšných
žáků, nemotivovatelných žáků, žáků s problémovým chováním, žáků nenaplňujících
očekávání svých učitelů, potažmo školy, to je základ pro negativní pohled na rozdělenou
společnost. Jako by platila nepřímá úměrnost – čím více materiální podpory pro školu, tím
méně spokojená je škola a část jejich žáků, potažmo rodičů, pravděpodobně i zřizovatel.
Nostalgie po dobách, kdy škola měla skoro jednou tolik žáků a žádného romského či
rumunského žáka, je nenávratně pryč. Kontakty se tak staly výlučně pragmatické, udržované
podle stupně potřebnosti a neřešící nic víc, než nezbytně nutné záležitosti týkající se
konkrétního žáka a konkrétní jednotlivé záležitosti.
Navzdory této skutečnosti obě strany fungovaly, plnily své povinnosti a ve výsledku
nezaznělo nic, co by svědčilo o krizovém scénáři a dramatických událostech, které by se
vymykaly dostupným řešením. Ve složité době, s rozdílným přístupem k sociální tématice a
kritickým pohledem na řadu témat, pro které nemáme dobrá řešení, je každý dobře
dokončený školní rok nadějí pro ten další. Nejinak tomu bylo i v roce 2018.
OSPOD / odbor sociální a zdravotní Jeseník
V roce 2018 se nadále dobře vyvíjela spolupráce s OSPOD Jeseník. V řadě konkrétních
případů ohrožených rodin, především dětí, byla spolupráce velmi blízká. Proběhla řada
konzultací a velmi dobře se vyvíjely vzájemné vztahy v terénu při řešení potřeb rodin v péči
OSPOD a současně v pozici příjemců sociálních služeb.
Stejně tradičně dobrá byla spolupráce s odborem sociálním a zdravotním, s jeho vedením i
jednotlivými kurátory –sociálními pracovníky.

Město Javorník
Nový impuls ve vzájemných vztazích a společných aktivitách byly obecní volby. Při řadě
společných jednání v Radě města došlo na diskuzi nad sociálními tématy, aktivitami
sociálních služeb, směřováním a rolí ESTER a spolupráci. V klidné konstruktivní atmosféře
bylo možné si navzájem sdělit postoje a přání obou stran. V osobě starosty města bylo vždy
zřejmé, že jde o pozitivní náhled a hledání konstruktivních řešení. Stejně i postoje ESTER
z.s. v roli poskytovatele sociálních služeb a řady sociálních programů byly vůči potřebám
města vždy vstřícné a nabízející v rámci možnosti pomoc.

Krajský úřad OK, MPSV, MŽP
Spolupráce s řadou dalších institucí byla, jako po řadu let, poznamenána odlehlostí Javorníka
a zcela jistě i enormní vytíženosti každého zaměstnance ESTER z.s. Pracovní vztahy byly
zachovány především komunikaci médií – telefonem a e-maily. Vždy jsme touto formou
došli k potřebnému závěru. Za podporu děkujeme krajskému úřadu, odboru sociálních věcí a
řadě kolegům také na MPSV a MŽP, kteří vždy měli dost času a trpělivosti vyslechnout a
v diskuzi rozebrat a ozřejmit tíživý problém, o který šlo. Stačilo k dobrému pocitu, že máme
tzv. „vzdálenou podporu“.
Profesní vzdělávání
Ze zákona je povinnost zajistit pracovníkům v sociálních službách profesní vzdělávání a
supervizi. Supervizorka Mgr. Jana Paloušková pravidelně šestkrát do roka přijela do střediska
sociálních služeb na supervizi, také jsme zajistili účast na pracovní stáži v azylovém domě pro
matku s dětmi i pro jednotlivce v Jeseníku. Další vzdělávání bylo zjištěno Mgr. Janou
Lacmanovou na téma individuální plánování.

Projekty ESTER z.s. a jejich udržitelnost

Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku“
registrační číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/03.06922

Od září 2018 běžel poslední rok z 5-ti leté udržitelnosti projektu, která skončí k 31.8.2019. I
po skončení této 5-ti leté udržitelnosti musí být předměty podpory využívány pro sociální
služby, sociální práci a neziskové aktivity. Dům Jonáš v Travné se stal domovem pro
samostatné klienty, kteří prošli terapeutickou komunitou TREND. V KC Hawai i nadále
pokračuje doučování a volnočasové aktivity pro děti, které navštěvují základní školu v
Javorníku. Taktéž kavárna umístěna v přízemí objektu nadále pokračuje ve svém provozu.

Navštěvuje ji pravidelně již stála klientela. Do kavárny také chodí 1x týdně klienti z TK
TREND, AD JONÁŠ a KB Esterka. Zásobování zákusky i nadále přetrvává z vlastní výroby
na Eku. Rovněž v KC Uhelná probíhá doučování a volnočasové aktivity pro dětí z Uhelné.
Přilehlé venkovní hřiště mají možnost využít také rodiče s dětmi pro sportovní aktivity jako je
volejbal, košíková, nohejbal apod. Není vůbec lehké mít tolik starostí…

Ekologické centrum os ESTER v Javorníku – Ekocentrum Rychleby,
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/09.03735
Středisko Ekologické centrum Rychleby
Šestým rokem bylo denně otevřené Ekologické vzdělávací a výcvikové centrum Rychleby
pro všechny, kdo měli zájem a potřebu se buď jen zastavit, jako návštěvníci, nebo se zapojit
do některého z nabízených programů a nebo přicházeli, jako ti, kdo projekt ECR budují.
Pokud bych měl hodnotit v čem je ECR nejvíce jiné a nejvíce pomocné, je to, dle mého
mínění, právě v denní atmosféře, která v centru panuje. Otevřenost ECR byla od počátku
jedním z hlavních motivů. A tak i v roce 2018 bylo centrum místem denních aktivit pro
širokou řadu svých klientů – účastníků a příjemců různých programů a vzdělávání.
Celkem jsme registrovali více než 4500 osob, které se v průběhu roku zapojili, účastnili a
přispěli k postupnému budování, které jak se zdá jen tak neskončí.
Hlavní cílové skupiny ECR:
*děti předškolního věku – ECR hostilo při denních dopoledních programech skupinu dětí
v programu předškolního vzdělávání.
*děti školního věku v programech přípravy pro školu a volnočasových strukturovaných
programech, byly zapojeny do výukových programů EVVO, byly účastníky řady výletů a
připravených aktivit včetně letního tábora.
*dospělí tvoří denní skupinu aktivních účastníků, kteří ve výukových, převážně prakticky
orientovaných programech zaměřených na údržbu zeleně, sanaci pozemků, tvorbu krajinných
prvků, zahradnictví a sadařství, chovatelství a řady dalších aktivit nachází široké možnosti
získání
teoretických a praktických dovedností a především za sebou zanechávají
nesmazatelnou stopu.
*školní pobyty dětí a mládeže od pražských gymnazistů až po děti z lokálních škol v regionu
se účastnili realizovaných programů vybraných z nabídky ECR.
*ECR, jako místo setkání pro semináře a konference se každoročně stává pro řadu účastníků
místem setkání a výměny zkušeností. Bylo co nabídnout a o co se podělit.
*ECR, jako zázemí pro tvorbu vlastních projektů propojených přímo s ekologickým děním
v kraji a pro jejich realizaci vlastními prostředky.
*ECR, jako zázemí řady společenských událostí a dění, které propojují, propagují a
povzbuzují….
Z konkrétních aktivit si připomínáme :
*Tvorba cílených vzdělávacích a praktických programů formou výuky v interiéru a
exteriéru, workshopů a účasti ve specifických programech ekologického významu, vytvoření
tréninkových pracovních míst pro CS sociálně vyloučených se získáním řady konkrétních a
praktických znalostí a dovedností z oborů ekologie udržení krajiny a její funkčnosti.

* Projekt obnovy a úpravy rybníčků v rámci ekofarmy v Zálesí
* Příprava k realizaci pro rok 2019 projektu Zelená učebna, kterým se rozšíří výukové a
zájmové aktivity v areálu ECR včetně další etapy budování parkového a sadového okolí,
vybudování mokřadu a jezírka, zavedení včelařství, rozšíření bylinkářství a řady dalších prvků
pro názornou, praktickou výuku celé škály CS.
* Péče o pozemky, pastviny, vodní zdroje, kompostování, údržba naučné stezky, řady potoků
a pramenů, péče o pitnou vodu, budování zdrží a podzemních nádrží a jejich využívání
* Jak na sucho ? Ano, jedna z hlavních činností každého dne roku.
* Vzdělávání formou aktivního poznávání – tematický pobyt na pobřeží Středozemního moře
ve Španělsku pro CS dospělých klientů ECR a poznávací pobyt v Belgii pro stejnou skupinou,
řada pobytových aktivních programů v rámci ČR a PLR.
* Příprava aktivit a programů pro rok 2019 – nemalý úkol…
Hodnocení ECR dle plánu následné činnosti ukázalo naplnění všech sledovaných ukazatelů.
Nedokázali jsme více naplnit možnosti využívání ECR státní správou a univerzitami v míře,
jako u bychom rádi dosáhli.
Znovu jsme si v roce 2018 uvědomili nosnost myšlenky širokého zapojení nejrůznějších
skupin a podporu provázanosti ECR se sociálními programy a službami, které ESTER
v regionu dlouhé roky realizuje, jako pověřená, veřejně prospěšná organizace.
Podařilo se tedy i v roce 2018 udržet v chodu rozsáhlé vzdělávací a osvětové zařízení a to
bez jakékoliv dotace. To samo o sobě v chudém regionu je docela dobrý výkon. Orientace
tímto směrem zůstává i nadále snad nejdůležitější aktivitou. V roce 2019 dokončíme vnější
podobu areálu, ve kterém nikdo z příchozích návštěvníků netuší místo více než 60 let „černé
skládky“ . Tak nám přejte, ať máme sílu vydržet a díky zato.

Areál Červenka – Koupaliště a rodinný kemp
Kousek za Javorníkem, směrem na Bílý Potok a hranice s PL je na adrese Polská ulice 578
místo, které jsme pojmenovali podle stejnojmenného potoka Červenky, který je jeho jednou
hranicí. V tomto místě vybudovali někdy po první světové válce místní obyvatelé jedno
z řady přírodních koupališť – plováren. Původní fotografie areálu nápadně připomínají
záběry z klasiky filmové tvorby, z filmu Rozmarné léto. Byl to dozajista rozmarný areál i
v pozdějších letech, kdy jej s příslovečnou lidovou tvořivostí přestavěla v dobovém nadšení
tehdejší generace a se stejnou vervou jej tehdejší Národní výbor pro obyvatelstvo provozoval.
I z té doby jsou dochovány fotografie a mnohé nádherné pověsti. Jak se doba utužovala,
jednoho dne uprostřed osmdesátých let minulého století, podle zpráv naznala tehdejší
hygiena, že žabí kuňkání a zelená voda není holt to pravé ořechové a areál zavřela.
Přeskočíme řadu let do počátků nového století, do doby prvních dotací EU, kdy bylo docela
jednoduché chtít konat dobro a ještě dostat finance. Tak se tedy stalo a za několik let se
podařilo tento rozmarný areál znovu vybudovat, od základu zmodernizovat a rozšířit o kemp
určený pro rodinnou rekreaci. A dokonce se areál někdy až nepochopitelně daří každý rok
znovu otevřít.
Jak je to možné.
Celý projekt s jeho několika etapami byl koncipován na myšlence najít a praktikovat
smysluplně zařízení, které by bylo neziskové, mělo potenciál být vnímáno pozitivně i těmi,
kdo sociální cítění nemají vyvinuté třeba tak pozitivně, jak by bylo hezké, ale dokáží ocenit
krásné prostředí a výsledek tužení desítek lidí z okraje společnosti, kteří tento areál postupně
znovu vybudovali a každoročně se podílí na jeho znovuotevření a provozování. Byl postaven

za pomoci lokálních romských i neromských klientů, klientů terapeutických komunit, řadou
dobrovolníků…
A tak v dnešní podobě, po úspěších několika resocializačních projektů, výcvikových,
rekvalifikačních projektů, podpory vzniku pracovních míst pro osoby
dlouhodobě
nezaměstnané, podpory dobrovolnictví, podpory programů PMS a dalších, provozuje ESTER
areál ve kterém jsou zapojeny
aktivity sociálních služeb Sociální rehabilitace, Sociálně
terapeutických dílen, dobrovolnictví, aktivizační programy pro osoby s pracovním omezením,
zdravotně postižené atp. Udržitelnost provozu je podpořena širokou škálou, počínaje
partnerstvím s městem Javorník a bezesporu sociální politikou státu, která umožnila
myšlenku neziskového provozu podpořit v propojení s koncepcí součinnosti sociálních
služeb a tím možnosti aktivního zapojení lidí, kteří sociální služby potřebují.
Z toho co víme o sociálních službách dnešních dnů v ČR, jsme přesvědčení, že pro jejich
smysluplnou existenci a dosahování očekávaných přínosů pro společnost, zůstává naše
Červenka jedním z možných, reálných modelů. Jestliže se hovořilo a snad pořád hovoří o
„sociální firmě“, jako o jedné z možných a potřebných výstupů sociální práce, je to jistě
úspěšná Červenka, která po řadu let prokazuje životaschopnost a především obecnou
prospěšnost nejen pro své klienty, ale pro širokou veřejnost. Areál byl v rámci kraje
vyhodnocen jako jeden z nejlepších.

Probační a mediační služba – PMS – ESTER z.s. řadu let spolupracuje s probační a
mediační službou v Jeseníku. Spolupráce ze strany ESTER spočívá především v konzultacích
a výkonech potřebných k realizaci výkonu veřejně prospěšných prací pro osoby, které byly
soudem k tomuto náhradnímu trestu odsouzeny. Nesplnění soudního rozsudku, tedy
provedení veřejně prospěšné práce, může mít za následek pro odsouzeného přeměnu
v nepodmíněný výkon trestu (Hodina práce = den ve vězení).
I tato činnost je nejen společensky přijatelný způsob, jak odčinit důvod vedoucí k odsouzení,
může mít a má i potenciál resocializační. V průběhu roku se nejedná o velký počet osob,
které mají takto možnost v místě, nebo poblíž místa svého bydliště vykonat uložený trest.
Výkon trestu pro ně znamená uzavřít s ESTER dohodu o podmínkách , za jakých trest
vykonají. Podmínky kopírují Zákoník práce, tedy směny jsou pravidelné od – do, práce je
pod vedením pracovního terapeuta, velmi často se skupinou klientů ESTER a má převážně
fyzický charakter. Místem výkonu jsou tréninkové výcvikové prostory nebo dílny ESTER,
veřejné prostory a pracoviště služeb, které ESTER realizuje.
Velmi zřídka se stane, že dotyčná osoba svůj trest nesplní. Naprostou většinou jsou lidé, kteří
naopak mají snahu trest co nejdříve vykonat s přesvědčením, že to bylo naposledy, co se
ocitli v roli odsouzeného. V průběhu výkonu nabízí ESTER možnost konzultací a
poradenství, často se z klienta PMS stane také příjemce sociální služby a spolupráce dál
pokračuje.
V roce 2018 vykonaly v ESTER náhradní trest celkem 4 osoby.

Úřad práce ČR a program Veřejně prospěšných prací a SÚPM v ESTER z.s.
Ester je dlouhodobě organizací zapojenou a propagující aktivitu „Veřejně prospěšné práce“,
kterou každoročně s větší nebo menší intenzitou realizuje Úřad práce ČR. Aktivita je určena
osobám znevýhodněným sociálním vyloučením,osobám s omezením v důsledku svého
zdravotního stavu a dalšími kritérii, které ÚP ve své gesci aplikuje a na základě kterých je
prováděn výběr osob a jejich zařazování do programu.
Cílem projektu je udržení pracovních návyků vybraných osob. Za tento program jsme
v ESTER rádi a to především proto, že byl a zůstává jediným reálným aktivizujícím
smysluplným programem ÚP v regionu, kde i při současné minimální nezaměstnanosti jsou
desítky lidí, kteří zaměstnání na trhu práce nenajdou, neudrží či nezvládnou. A tento cíl se
v ESTER dlouhodobě daří velmi dobře naplňovat.
V roce 2018 úspěšně vykonalo VPP program 35 osob a SÚPM 6 osob .
Veřejná služba – zřízena ESTER z.s. pro desítky osob v hmotné nouzi
Známé rčení, kdo nepracuje ať nejí, již dávno neplatí, pokud platilo kdy vůbec. Občas platí
obměna – pracuji a na jídlo moc nemám. Těmi lidmi jsme v ESTER obklopeni. A pro ty stát
zřídil prostřednictvím MPSV a ÚP ČR program veřejné služby.
Pokud osoba v hmotné nouzi, pobírající dávku živobytí v aktuální výši 3410 Kč/ osoba/ měsíc
se nezapojí do aktivit nabízených ÚP do 5 měsíců pobírání dávky, bude její příjem snížen na
hodnotu 2200,-Kč. A kdo ví, kolik stojí chleba v Javorníku nebo Uhelné a co dnes obnáší
život v odloučeném regionu (kdekoliv v ČR), pochopí tyto řádky – snad.
Hned v počátcích ESTER patřila k těm, kteří tuto obnovenou iniciativu vnímali, jako jednu
z možností pomoci v HN všem, kdo jen trošku mohou. A ne bez potíží jsme se stali
ojedinělými poskytovateli mezi NNO pro výkon VS v regionu. VS ze strany ÚP není
nabízena anblock, ÚP netrvá na jejím vykonávání, odůvodnění, že ještě klient nemusí a
podobně jsou příliš častá a nesvědčí o té nejlepší možné praxi, o jakou by ÚP mělo jít.
Nicméně, desítky lidí VS využívají, jsou rádi za příspěvek 605 Kč, za 4 dny v měsíci, za
možnost často po mnoha letech doma u dětí, se vrátit a zpestřit svůj život prací v kolektivu a
dění. A nezřídka se z těchto osob rekrutují ti, kdo se znovu nakonec vrátí alespoň do
nabídnutého programu zaměstnání v rámci VPP. A kdyby nic víc i těmto lidem jsme mohli
přidanou formou nabídky sociální služby pomoci v jejich často komplikovaném a
nesnadném životě.
VS absolvovalo v roce 2018 celkem 58 osob

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II
Registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008
Do září 2018 pokračovala realizace projektu POMPO II. Jde o projekt financovaný z EU a
MPSV , kdy krajské Potravinové banky rozdělují potravinovou a materiální pomoc přes
organizace poskytující sociální služby v příslušném kraji.V rámci projektu jsme dovezli
potraviny, hygienické potřeby, čistící prostředky, dětské pleny apod. Následná distribuce mezi
potřebné probíhala prostřednictvím týmů sociálních služeb. Také SP města Javorník
doporučovala potřebné osoby, které nebyly zapojeny do sociálních služeb.
V loňském roce jsme odebrali zboží v celkové hodnotě cca 110 000 Kč a rozdali 47balíčků
jednotlivým osobám. Opakovaně byla potravinová a materiální pomoc poskytnuta desítkám
osob a rodin, které se dostaly a prožívali přímé ohrožení z akutního nedostatku finančních
prostředků.

Potravinová banka a Národní potravinová sbírka
I nadále spolupracujeme s potravinovou bankou v Olomouckém kraji. V případě služebních
cest do Olomouce se domlouváme v potravinové bance v Olomouci, zda je možný odběr
zboží a jaké je v danou chvíli k dispozici. Sbírka potravin v okrese Jeseník proběhla
v termínu 10.11. 2018. Ester z.s. se do této sbírky aktivně zapojila svou účastí v obchodním
řetězci Billy v Jeseníku. Sbírky se účastnily 3 tříčlenné týmy kolegů jak ze střediska
terénních služeb, tak střediska psychosociální rehabilitace. Výsledkem sbírky bylo 160 kg
potravin a 21 kg hygienických potřeb. Všem dárcům děkujeme.

EKONOMICKÁ ČÁST - HOSPODAŘENÍ

Rozvaha k 31.12.2018 v tis. Kč
86137

Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek

83782

I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

91639
4061
-11918

B.

Krátkodobý majetek

2355

I.
II.
III.
IV.

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek krátkodobý
Náklady příštích období

394
1914
47

Pasiva

86137

A.

Vlastní zdroje

80787

I.
II.
III.

Jmění
Výsledek hospodaření
Neuhrazená ztráta min. let, nerozdá. Zisk

79380
-47
1454

B.

Cizí zdroje

5350

I.
II.
III.
IV.

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

2407
2943
0

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 - v tis. Kč
Náklady celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spotřeba materiálu a energie
Náklady na služby
Nájemné
Mzdové náklady
Odvody zdravotního a sociálního pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

21227
4197
681
1524
9447
3155
246
1977

Výnosy celkem
1.
2
3
4
5
6
7

Dotace MPSV - sociální služby
Dotace ÚP zaměstnanost
Olomoucký kraj - Individuální projekty
Příjmy za služby
Příspěvek na péči
Tržby z činnosti se sociálním zaměřením
Investiční dotace

Hospodářský výsledek

Zpracovala: Šubrtová
Javorník: 20.5.2019

21180
3423
2096
6496
2863
217
4509
1576
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Nadační fond Ester
ÚVOD
Nadační fond byl založen za účelem podpory a zjištění vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně
slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí .
K tomu, abychom účel fondu naplnili, potřebujeme finanční prostředky.
PODPOŘILI NÁS
Rok 2018 nebyl zrovna bohatý na dárce, hospodařil hlavně se zůstatkem roku 2017.
PUBLICITA
Nadační fond má své webové stránky na adrese www.esterzalesi.eu Najdete zde nejen
informace o účelu fondu, ale také potřebné formuláře pro žádosti o příspěvek.
HOSPODAŘENÍ
Kromě výdajů na příspěvky jsme zaznamenali výdaje za vedení účtu a další bankovní
poplatky.
Všechny potřebné administrativní práce pro chod fondu jsou dobrovolným příspěvkem .
Příspěvky v roce 2018 jsme poskytli ve výši 9 605,- Kč. Zůstatek účtu na rok 2019 je
9 768,24 Kč.
Podpoření studenti :
Byly podpořeny dvě studentky. Dita Giňová z Javorníka a Andrea Csóková z Bernartic. Dita
studuje Střední školu gastronomie a farmářství a Andrea Hotelovou školu V.Priessnitze a
Obchodní akademii Jeseník a školní rok 2018/2019 je jejich druhý rok studia.
Měsíční příspěvek z Nadačního fondu je pro každou studentku 500,- Kč.
PODĚKOVÁNÍ
Komu poděkovat? Především Pánu Bohu , že smíme každodenně užívat jeho laskavé přízně a
také za dar naděje, která nás provází byť často nepovšimnuta a zanedbána. Proto si dovoluji
poděkovat i za budoucí dary, i v roce 2019 budeme rozdělovat a věřím, že bude z čeho i pro
koho.
KONTAKT : telefonní 737929078, 584440519
poštovní Zálesí 111, 79070 Javorník
IČ: 29392471
číslo účtu : 2458600349/0800
Eva Svobodová
předsedkyně správní rady

Členové správní rady :
Irena Kašparová PhD.
Bc. Michaela Matoušová

VEDENÍ ORGANIZACE
Nejvyšším orgánem spolku je Výroční konference, která se schází jednou ročně. V mezidobí
tj. v období mezi konferencemi vede organizaci Správní rada, která má rozhodovací
pravomoci a je svolávána předsedou správní rady dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Řízení organizace se děje v souladu s jejími stanovami.
V půlce záři na setkání Správní rady spolku ESTER došlo ke změně ve funkci předsedy a
ředitele spolku. Na pozici předsedy spolku byla nově zvolena paní Michaela Matoušová,
dosud výkonná ředitelka spolku. Nahradila ve funkci paní Evu Svobodovou, která byla
zvolena výkonnou ředitelkou. Jak nová předsedkyně tak i nová výkonná ředitelka se ujali
své funkce k 16.9.2018.
Registrace spolku ESTER z.s. je zapsána v registru Krajského soudu Ostrava.
Kontaktní adresa:
Bankovní spojení :

Ester z.s., Bílý Potok 152, 79070 Javorník
IČ: 70599963
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1906176349/0800

E-mail adresa:
Web:

ester.zalesi@seznam.cz
www. esterzalesi.eu

Telefonní kontakt :

584035342, 739834103 – Abraham Staněk
584440211, 737929078 - Eva Svobodová
584440519 - Dům Esterka, Zálesí 111
584440211, 584440141 – hlavní kancelář spolku

Členové Správní rady :

Michaela Matoušová - předseda spolku, členka správní rady
Eva Svobodová – výkonná ředitelka, členka správní rady,
Abraham Staněk – výkonný ředitel, člen správní rady
Renáta Bílková – členka správní rady
Marek Kašpar - člen správní rady
Samuel Kašpar - člen správní rady

Vedení spolku:

Eva Svobodová – výkonná ředitelka
Abraham Staněk – výkonný ředitel

Závěr
Děkuji jménem svým a jménem správní rady spolku všem, kteří se jakkoliv podíleli na
činnosti Ester z.s. v roce 2018. Především mám na mysli podporu finanční, tedy všem
donátorům a dárcům, bez nichž bychom nemohli sociální služby ani ty doplňkové realizovat.
Dále děkuji skupinám, jednotlivcům, organizacím, institucím a místním samosprávám a
zástupcům ORP Jeseník, kteří s námi po celý rok spolupracovali a hledali řešení při řešení
„běžných“, náročných a krizových situací.

Velký dík patří všem těm, kteří za naší dlouholetou praxí stojí a podporují nás v aktivitách
dobrovolnicky, morálně nebo aktivně využívají našich služeb.
Děkuji také všem svým kolegům a kolegyním, zejména těm dlouholetým, kteří jsou velkou
oporou Ester z.s. a jejich aktivit, a bez nichž by realizace veškerých služeb byla jistě
komplikovaná. Mezi tyto kolegy a kolegyně patří také všichni členové výroční konference,
správní rady a výkonné ředitelé.
Na úplný závěr bych si dovolila zařadit jeden citát Václava Havla, přijdou mi výstižné
vzhledem k aktuálnímu dění, které se dotýká nás všech jako jednotlivců a občanů, ale také
jako poskytovatelů sociálních služeb.
Michaela Matoušová
„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“
(Václav Havel)
Naději máme!

V Javorníku dne 25.6.2019
Tým spolutvůrců výroční zprávy: Abraham Staněk, Eva Svobodová, Michaela Matoušová,
Roman Výborný, Daniel Staněk, Pavlína Václavíková, Alena Šubrtová

