Výroční zpráva za rok 2019

Úvod
Vážení čtenáři,
Předkládáme 19 Výroční zprávu o životě, činnostech a aktivitách spolku ESTER. Bilancovali
jsme spolu s kolegy naši společnou práci v roce 2019. Snažili jsme se popsat kde, jak s kým a
pro koho bylo a zůstává naše snažení.
Snad ta hlavní důležitá zpráva nezanikla v množství informací. Když se ptám sám sebe
znovu, cože by tou hlavní zprávou a myšlenkou uplynulého roku mělo být, co by mělo
zaznívat jasně a srozumitelně, přiznávám rozpaky. Bylo toho tolik co se událo co znamenalo
mnoho, ať již pozitivního, nebo i negativního, ale to nejdůležitější?
Jako červená niť, spojnice celého dlouhého období, se táhne a setrvává naše snaha o dobré
vztahy, o příkladnost a hodnověrnost, o tvoření bezpečí, domova, o schopnost stát na
pravdivých základech, o odvahu zastat se a snášet nepřízeň a neztratit, nenechat si vzít svou
víru. . A snad se to tak jevilo především těm, kterým je naše práce určena. Chtěl bych věřit a
doufat, že tomu tak bylo, je a že to tak zůstane i dál.
Napsal jsem tento úvod a nebyl příliš spokojen. Přesto jsem byl smířen a rád, že to mám za
sebou.
V Respektu tohoto týdne mne vyburcoval článek s podtitulem „Sudetská obec Rotava
vyhání Romy“. A o kus dále v článku „Džihádisté na motorkách“ věta „Čeští vojáci
přebírají historický úkol v africkém Sahelu“ . Bylo po úvodu….Nemohu než namísto
nadějných, optimistických vyjádření, reagovat v širších souvislostech na dobu ve které
žijeme, na své postoje a prožitky. Ano, žiji v zemi, kde náš domácí rasismus zdomácněl, kde
stovky milionů korun z poplatnických daní a také daní poplatníků EU byly utraceny,
vyúčtovány a řádně byl popsán a schválen cíl snažení stovek lidí, kteří věřili, chtěli a doufali,
že se věci u nás dají změnit. Žiji v zemi, kde sice university nepatří než k slabšímu světovému
průměru, kde však akademická pracoviště nemají problém rozesílat dotazníky zkoumající
prožívání štěstí dětí a rodičů v azylových domech. Rádi by v Akademii zjistili, jak to vlastně
s životním štěstím těchto dětí a jejich rodičů vypadá. 20 let sleduji, jak nejrůznější úřady státu,
samospráv a nás lidí z branže sociální práce, oscilujeme na oběžné dráze problémů chudoby,
opuštěnosti, vyloučenosti, rasismu skrytého i otevřeného, obíháme v bezradnosti a přijímáme
nejrůznější plány a programy, jak věci napravit a změnit. Jsme zavaleni zprávami. Nyní ta
poslední z Rotavy.
Patřím k lidem, které tato dlouhodobá situace dráždí, rozpolcuje a především pohlcuje. Jsme
nespokojení a bezradní. Fráze, fráze a ještě jednou fráze o důležitosti a úspěšnosti sociální
práce, jsou poslední z našich snah zachovat zdání vlastní integrity a utišit svědomí. Jaká
mizerie. Ano, pandemie neúcty k životu, pandemie ztracené orientace k dobru a zlu,
pandemie lhostejnosti a ochoty uvěřit, že ty „rodiny s deseti dětmi“ , že jen ony jsou na vině,
oni si za to mohou od A do Z. Namlouváme si, že to vyhnání přežijí, dobrý člověk někde
jinde pomůže a výpadek dávek na živobytí může nahradit MOP. Nebude to tak zlé….
Připomínám si vytrvale, že to takto bylo vždy. Vždy bylo jen pár jedinců, kteří byli ochotni
risknouti svůj život pro záchranu židovských dětí v Praze. A vždy se našlo dost těch, kdo
tento čin ocenili, velmi pozdě, ale přece. Našlo se však v tomto národě i dost těch, kdo
dokázali „sloužit státu v Letech“ a dnes slouží většině v Rotavě a jinde. Rodiny mizí. Jako
tehdy, tak i dnes si s tím někteří nevíme rady.
A tak doufám, že snad naše armáda v dalekém Sahelu splní svoji misi historické změny.
Když to nejde doma, alespoň ať to dokážeme v Africe. A jak dál na domácí frontě? To ukáže
doufám naše příští Výroční zpráva.
V Javorníku, červen 2020
Abe Staněk

PŮSOBNOST A ČLENĚNÍ
ESTER z.s. je veřejně prospěšnou, nestátní neziskovou organizací, se sídlem na severu
Moravy v pohraničním městečku Javorník. Vlastní aktivity a činnosti jsou soustředěny
v Javorníku a okolí, ohraničeném spádově působností územního pracoviště ÚP v Javorníku.
Geograficky se jedná o severní část okresu Jeseník, známém také ve spojení s Rychlebskými
horami na hranicích s Polskem. .
Organizační uspořádání ESTER z.s. rozeznává řadu středisek, která mají své týmy, své
rozpočty a sledované hospodaření.
Sociální práci zajišťují dvě střediska. Činnost a aktivity jsou děleny na hlavní a vedlejší
činnosti v souladu se stanovami.

Středisko sociální terénní práce:
Služby:
Terénní programy
Azylové domy
Sociálně aktivizační služby
Sociální rehabilitace
Fakultativní služby a podpůrné programy
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 v našich podmínkách služba náročnou sociální
prací. Jen dlouhodobou a cílenou sociální službou se cíl služby, to je odvracení akutních
ohrožení a zmírňování rizik s cílem resocializace a návratu do fungujícího sociálního
společenství, stávalo skutečností.
Služba je převážně poskytovaná jednotlivcům, někdy skupině jednotlivců, nebo párům..
Zájemce oslovujeme, vyhledáváme. Často 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 své, oni ani my nedokážeme jejich život
zkrášlit, natřít na bílo. Přesto i jejich život má svou cenu… A přesto vše se v posledním
období podařilo realizovat několik návratů z hlubin ztracenosti.
Během roku 2019 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. Velmi dobrou spolupráci jsme obnovili s PN MO v Bílé Vodě,
kdy bylo opakovaně umožněno přijetí starších žen bez domova do programu paliativní péče.
V další sociální práci se podařilo udržet klientky v novém prostředí vytvořeném ESTER.
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 terénní
práci ESTER, prostřednictvím sociálního kontaktu v místě pobytu lidí bez domova, v
poradenství pro lidi, kteří nás sami vyhledají a nebo jsou referování. Zázemí službě poskytuje
budova Komunitního centra Hawai v Javorníku a Komunitního centra v obci Uhelná a
kancelář SP na adrese Bílý Potok 152, Javorník.
Kapacita služby – 20 osob
Počet uživatelů za rok 2019 - 33 osob

Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým
organizacím,

Azylové domy
Já jsem ňákej stounavej, že v mém žití všude chybí láska, z toho já jsme ňákej stounavej…
Sváťa Karásek

-

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 prožívají existenční krizi v důsledku ztráty
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 a
nabídnout posléze pozitivní cestu, jak v životě znovu začít. Služba poskytuje „rodinám“
skutečný byt 2+1 a 3+1, plně vybavený. Poskytuje tak nabídku stability, bezpečí, ale nastoluje
i úkol klientům služby - posunout život své rodiny tak, aby ubylo důvodů „stonání“, které
pospolitost a perspektivu rodiny ohrožuje.
Sociální práce podporuje a vede rodinu k znovu nastolení a udržení základního fungování a
zvyšování získaných kompetencí. Řadu let k nejpozitivnější motivaci rodičů náleží možnost
přejít z azylového režimu – služby do resocializační služby SAS, případně SR a být účastníky
podpůrného programu Podporovaného tréninkového bydlení ESTER, zkráceně také „sociálně
tréninkového bydlení“ s podporou zmíněné doprovodné sociální aktivizační služby, případně
služby sociální rehabilitace. Program není časově omezen.
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, donutit se k hledání obživy prací a mít denně hodně velkou
dávku lásky a naděje v prostředí, kde se jedno ani druhé moc nerozdává, to není v našich
azylových rodinách jednoduchý úkol. O to více je na službě, na týmu lidí, aby byli nejen
profesionály dle zákona, ale nadto i lidé dobrého srdce a porozumění „stounajícím“ v každé
situaci…
Služba je poskytována na základě dlouhodobé velmi úzké spolupráce s OSPOD Jeseník.
V regionu kde o rodiny s větším počtem dětí v nouzi není nouze. Služba není vědomě časově
omezena z důvodu udržení rodiny pohromadě a především s vědomím, že rodiny potřebují ke
své znovu získané stabilitě hodně času. Pokud se má zamezit tzv. azylové turistice, návratů
do ubytoven, návratů zpět ke 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 řadou let 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. To moře okolního světa“ vždy více a více se bouřilo proti
nim… A tak vznikl projekt a následně služba AD Jonáš.
Krásná vila v podhorské vesnici Travná, se zahradou a potokem před objektem, byla po 7 let
azylovým domovem známým pod jménem „Jonáš“. Domov ochraňoval ty, kdo ochranu
potřebují, dával 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 bezpečným přístavem, zůstal Jonáš azylem i v roce
2019.
Po letech „azylových zkušenosti“ však bylo jasné, že je potřebí znovu vyplout a poměřit síly,
stát na vlastních nohou. Základní tým klientů přijal nabídku vytvořit pro sebe i nově příchozí
komunitní bydlení, které dokáže uchovat potřebné bezpečí a podporu, nabídne však možnost
autentického a samostatného života. A tak se koncem roku 2019 po delší přípravě konala
v ESTER oslava vzniku další komunity, kde sociální služba má své místo (SR a STD) a svou
potřebu, kde však členové komunity prožívají své životy s pocitem, že svou společnou loď
kormidlují docela dobře a to proto, že zvládají i ty „mořské bouře“.
Žít životem přinášejícím řadu možností seberealizace, vzdělání, získávání praktických
dovedností a sbírání odvahy překonat „jho“ nemoci a obav, že ten svět kolem „nedají“ – to je
společný cíl a na něm jsme společně už velký kus cesty. Dnes je jasněji. Je kolem hodně
naděje, že k pevné zemi „ti muži stateční“ nakonec doplují..
Tým služby :
AD Jonáš má kapacitu 10 lůžek v jednolůžkových pokojích a potřebné zázemí.
Počet uživatelů služby AD
AD Jonáš – 6 jednotlivců
AD – 21 rodin a 5 jednotlivců
Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazena v rámci Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Sociální rehabilitace
„To já jen tak s radosti, mám hodně starostí.
Tady holt nikdo neví, co zejtra se ti může stát“
Sváťa Karásek

-

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.
Obecně vyjádřeno často pojmem re-socializace.
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), Dům Jonáš v Travné u Javorníka,
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. Nemalá část klientů se na nás
obrací přímo a nebo jsou k vyhledání služby referováni OSPOD, ÚP, kolegy SP z města
Javorník, lékaři atp.
Ze zákona o sociálních sužbách je tato služba službou nácvikovou, tréninkovou a také
výchovnou a vzdělávací. 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 Domě ESTERKA v Zálesí a
nově také komunitu v Domě Jonáš v Travné.
V této službě, kdy se s většinou klientů známe i řadu let je příležitost sledovat působení
sociální práce – služeb a její výsledky. SR se k nim řadí na předních místech. Každý den je
plný často nečekaných událostí. Jako by se přímo „rodily“ nové a nové starosti tak, jak
vyzpíval ve své písni Sváťa Karásek.
Kapacita služby : 25 míst pro terénní formu a 25 míst uživatelů ambulantní formou
Počet uživatelů za rok 2019 – 61 osob

Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým
organizacím.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
„Někdo Ti klepe na dveře,
Jdi mu otevřít v důvěře…“
Sváťa Karásek

-

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
Zcela skutečně jsme v ESTER znovu a znovu, každý rok a často a častěji, prožívali to známe
„ťukání na dveře“ doprovázené naším pocitem předtuchy, jak náročné to bude až „ty“ dveře
otevřeme. Kde brát pořád znovu a znovu a více a více důvěry, že zvládneme další často
neuvěřitelný příběh rodiny, která se vrací z Anglie, po cestě havaruje, nebo s posledními groši
utracenými za letenky přiletí máma s 6 malými caparty do Prahy a volá o pomoc pro sebe a
své děti a nezapomene sdělit, že jejího druha a otce dětí hledá už i Interpol…Tak to je a o tom
ta sociální práce a služba v posledku je – neztratit důvěru…
Cílem služby je nastolit stabilitu rodiny, především v oblasti hospodaření s financemi,
výchově dětí, jejich školního prospěchu, v oblasti komunikaci s úřady, jejich resocializací a
osamostatněním je vést k celkovému rozvoji.
Služba SAS patří rozhodně k těm nejnáročnějším. Alespoň v našich podmínkách. Zákon
ukládá službě širokou paletu dění. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pracovně
výchovné činnosti s dětmi a s dospělými. Velkým tématem je vzdělávání dětí a trávení
volného času, terapeutické činnosti, nácvik psychických a sociálních schopností atd., atp..
Jak to zvládnout a dá se to vůbec? Nezbývá, než žít v „důvěře“ a dvéře raději ani nezavírat…
Dlouhodobým cílem je podpora celkové stability a rozvoje rodiny. Ve službě jsou rodiny
s větším počtem dětí (3 a více je standard). A dětí v rodinách přibývají. 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 institucí se kterými spolupracujeme 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 i z dalších společenských důvodů. Rok od roku je situace
přicházejících rodin více nestabilní. Máma, 5 dětí, druh (manžel velmi zřídka) nepracuje,
rodiče nemají moc co nabídnout, máma doma s dětmi. V “péči státu“ od svého narození jsou
převážně 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 než znovu a znovu otevírat dveře v důvěře…
Součástí SAS je řada našich doprovodných programů cílených na prosperitu dětí. Celoroční
předškolní klub dětí a občas i maminek. To je velká pomoc v situaci, kdy je máma s 3 a více
malými dětmi. Navazující je vzdělávací program pro děti školního věku s doprovodným
programem volného času.
Práce služby se odvíjí v několika lokalitách. Největší soustředění rodin je v obci Uhelná, dále
v Javorníku, Bernarticích, Velké Kraši a Vidnavě a dále v řadě malých a odloučených
vesničkách a samotách. Plně se osvědčuje sociální práce soustředěná v komunitních centrech.
Velkým zázemím je také Ekologické centrum Rychleby s možností využít řadu vybavených
učeben, včetně „Zelené učebny“, rekreační areál Červenka, prostory ekologické farmy
v Bílém Potoce a terapeutické farmy s ovečkami a rybníčky v Zálesí.
Pro rodiče celoročně fungují podpůrné aktivizační programy veřejné služby, možnost
odborných kurzů a zvyšování kvalifikace, pracovní programy, dobrovolnické aktivity atd.
Kapacita služby : ambulantně a terénně poskytovaná služba 50 rodin*
Počet uživatelů za rok 2019 – 52 rodin
*Služba rodinám je poskytovaná velmi často dlouhodoběji.
Služba je nabízena mimo spádové oblasti v řadě odlehlých obcí okresu Jeseník.

Fakultativní služby střediska sociální terénní práce
Fakultativními službami jsou programy a aktivity ESTER, které jsou primárně určeny
k podpoře cílů poskytovaných sociálními službami. V podmínkách a situacích, kdy
individuální a skupinové aktivity a práce s klienty a rodinami tvoří „nadstavbu“ sociálním
službám, hovoříme o fakultativních činnostech a aktivitách.
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, děti nejvíce:
*Jsou pro děti a mládež realizovány dle plánu aktivit celoročně.
*příměstský prázdninový tábor pro děti školního věku byl již tradičně vyvrcholením
celoroční společné práce s dětmi sociálních služeb, ale i jejich kamarády a rodiči.
*Programy předškolky pro děti od 2 let v prostorách KC – byly v roce 2019 celoročním velmi
úspěšným programem doplňujícím individuální práci v rodinách.
*Veřejná služba a aktivity PMS jsou typickou fakultativní službou využívanou desítkami
klientů.
*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 : 42
Počet dětí registrovaných ve volnočasových programech : 81
Počet dětí v rodinách SAS : 105 dětí
Tříkrálová sbírka - v týdnu od Nového roku do 15.1.2019 vyrazili koledníci v rámci
Tříkrálové sbírky do ulic Javorníku a Uhelné. Sbírka byla organizována Charitou Javorník.
Aktivita se stala srdeční a již tradiční záležitostí mnohých…
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 – byla připravena prezentace Komunitních center, Terapeutické
komunity, STD, programů Komunitního bydlení a možnost seznámení se s činností sociálních
služeb realizovaných ESTER z.s. formou otevřených dveří.
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), pobyty v prostorách ECR, pořádáním
sportovních turnajů, tematickou 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 v areálu koupaliště Červenka.
Předškolka Uhelná
Od září začala v Uhelné i předškolní příprava. Navštěvovali ji děti od 2 do 5 let. Průměrně
bylo ve školce 9 dětí za měsíc

Vánoční strom
Jako již několikátý rok tak i v roce 2019 jsme se zapojili do akce Vánoční strom kterou
organizuje Martina Fafílková a Marcel Šos. Do akce byly zapojeny další 3 organizace, které
na Jesenicku poskytují sociální služby, pro každou organizaci byl stanoven limit v počtu dětí,
které pořadatelé akce obdarují. Pro ESTER bylo přidělen limit 20 dětí. S kolegyněmi se
vybralo podle potřebnosti ze všech lokalit celkem 20 dětí, které vytvořily podle zadaného

tématu své přáníčko, které se následně předalo organizátorům, kteří je předali do IC v
Katovně v Jeseníku. Obsahem přáníčka bylo jméno dítěte, přání jehož finanční limit byl
stanoven na 800,-Kč. Přáníčka si pak vybírali lidé, kteří následně podle obsahu přání toto
přání splnili. Všech 20 dětí bylo obdarováno podle svého přání.

ROMSPIDO
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185
Tří letý projekt Romspido, jehož náplní jsou volnočasové aktivity s dětmi od předškolního
věku a mládeží, realizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt byl ukončen v září 2019.
Ester byla partnerem pro region Jesenicka. Během roku 2019 jsme s Univerzitou rozšířili
působení projektu do obce Bernartice, do KC obce Bernartice. Díky obci za tuto možnost.
Ester dostála svému slibu partnera a po ukončení projektu ve všech aktivitách pokračovala
v rámci sociálních služeb a fakultativních služeb, především s činností předškolního klubu
v Bernarticích, Uhelné a Javorníku, aktivitami volného času s dětmi a to i pro děti
z okolních obcí. Dále se také děti účastní skupinové aktivity v Ekocentru, což je velmi vhodné
místo především v oblasti poznávání přírody, krajiny, fauny, ale ECR je i místem
s možností řady vzdělávacích inspirativních činností. Při práci s dětmi, jak v Romspidu, tak v
Ester, uplatňujeme prvky Montessory pedagogiky.
Celkem zapojených dětí v roce 2019 – 30 dětí
Komunitní centrum Hawai a Uhelná – prostředí, které je krásným zázemím k pořádání
různých společných programů v průběhu roku. I v roce 2019 to byla možnost 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 bylo v Ekocentru Rychleby. Den plný soutěží a veselí. Nejinak je i
Mikulášská nadílka a Vánoční besídka vítanou příležitostí ukázat, co všechno děti umí, jak se
baví, jak co vnímají a o čem je jejich cesta dětstvím k dospívání.
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…
„Kavárna Hawai“ :
její příběh, jako součást Komunitního centra – výcvikové a resocializační programy
Nenápadná Školní ulice, nenápadný domek, líbil se nám, byl na prodej, tak jsme si jej za
vydatné pomoci EU zrenovovali. 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,
HAWAI je i název jedné z „balad“ našeho kamaráda Sváti Karáska. Možná i to bylo inspirací
ponechat název…
V tom domku má zázemí část sociálních služeb, dětí, rodiče, tým, který tam pracuje.
V přízemí domku je 7 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.
To bylo tak : Jeden náš kamarád byl a je zpěvák, básník, farář a chartista. Měl toho na krku
hodně, jak se říká.
A před léty 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?
Hawai made in ESTER z.s. je nejen výcvikovým pracovištěm, místem, kde mladí a
především klienti TK (dále v textu) mají místo a možnost se resocializovat, buď v roli
návštěvníků, nebo v roli asistující obsluhy. Je místem setkávání. Pravidelného pro klienty
střediska psychosociální terapie a rehabilitace, nepravidelného pro děti odcházející ze školy
po ukončení školní výuky, kteří posedí, hrají si hry a třeba poslouchají svou muziku do doby
než jim jede autobus do některé z okolních spádových obcí.
Podporované tréninkové bydlení (PTB)
Je program podpory sociálních služeb ESTER z.s., kdy po řadě let zkušeností s bydlením
v bytech určených klientským rodinám i jednotlivcům, jsme transformovali náš program
podporovaného bydlení do cíleného udržitelného programu podpory 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..
PTB 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 18 let – 30 bytů a dají se
srovnat především finanční náklady a naplnění cílů. Pro ESTER a především pro klienty je
dnes PTB neodmyslitelnou podporou smysluplné sociální služby rodinám, jejich udržení a
upevnění.
Jedno víme jistě. Bez zajištěného domova a jeho ochranné atmosféry pro rodinu s dětmi, je
výkon sociální služby (například SAS) v realitách našeho regionu takřka nemyslitelný. Pokud
se nepodaří narušit cyklus až psychopatické reality „útěků z azylu do azylu, pokud bude
rodina nucena „vychovávat“ děti v prostředí ubytoven, ve strachu, kde budou příští měsíc atd.,
je náplň sociální práce SAS nerealizovatelná a tím je nerealizovatelná i sociální politika státu
ve směru k této cílové skupině. Výsledky této sociální práce jsou jednoznačné a bez PTB by
sociální služby SAS i SR byla v reálu velmi bezzubou a především demotivující.
Jsme proto velmi vděčni všem kolegům a to i v partnerských institucích, za podporu, které se
nám v této činnosti dostává.

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, nebo 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, vyplácení 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 partnerský stav, který je založen na primárním smluvním vztahu o poskytování
sociální služby rodině. De facto je PTB program, jak poskytnout a především, jak udržet
konkrétní rodinu v bytě, jak ji skrze poskytnuté bydlení 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. Sociální služba „těží“ z této reality poskytnutého bytu klientské rodině, kdy všichni
účastníci tohoto procesu ví, že by rodina v jiné situaci nikdy tuto šanci neměla.
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 + PTB 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 je i
nadále dost často 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 doplněním služby o popsanou praxi
podporovaného tréninkového bydlení.
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 „ 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, plošně pro tuto službu
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 sociálních službách jiný důvod, který brání
poskytovatelům hledat adekvátní stabilizaci pro své klientské rodiny, než v tom, že jako
organizace rozpoznávají nesrovnatelnou náročnost realizovat vlastní zadání „programu
bydlení“.
Počet bytů v programu 16
Počet klientů programu 99

Středisko psychosociální rehabilitace
„Člověk má dělat to, nač má sílu….“
Olga Havlová

Služby :
Terapeutická komunita TREND
Sociálně terapeutické dílny
KB ESTERKA, pro osoby s duševním onemocněním
KB Jonáš, pro osoby s duševním onemocněním
Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
Fakultativní služby a podpůrné programy

Práce střediska psychosociální terapie a rehabilitace tvořila v roce 2000, kdy byla zahájena
sociální práce v ESTER z.s., její hlavní náplň. Široká a neodmyslitelná podpora a pomoc
z řady míst, především však holandská zkušenost z reálné přímé terapeutické a rehabilitační
práce s lidmi trpícími schizofrenií, položily základ pro vznik (jednoho v ČR z prvních)
programů mimoústavní psychosociální terapie a rehabilitace osob s diagnosou schizofrenie.
Pobytová služba komunitního charakteru v Zálesí v Domě ESTERKA byla do roku 2006
místem, kde se podařilo zakotvit ucelený program terapie, rehabilitace, sociální práce a
služby spolu se skupinou prvních klientů. To vše za vydatné podpory a odborného
mentorování osobou primáře MUDr. Taraby z PN Opava. Někteří z prvních klientů jsou mezi
námi dodnes. V roce 2003 – 04 jsme vybudovali druhou pobytovou komunitu s názvem
TREND v Javorníku – dnešní Terapeutickou komunitu. Třetí pobytová služba Komunita
Jonáš vznikla v závěru roku 2019 „transformací“ Azylového bydlení Jonáš v obci Travná.
Co charakterizuje život našich kamarádů v komunitách? Snad nejvýstižněji společný cíl :
„Nepokoření“

Terapeutická komunita Trend
-

Identifikátor 3412710

Posláním služby terapeutická komunita je komplexní pomoc a podpora duševně nemocným
při zvládání projevů a následků onemocnění v bezpečném, podporujícím a aktivizujícím
prostředí.
V roce 2019 jsme navázali na aktivity předcházejících let, již několikaletou tradicí bývá účast
na Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita. Na této sbírce se aktivně naše komunita podílí a v
regionu Javorník pomáhá popularizovat tuto dobročinnou akci a přispívat dary občanů, které
se vyberou pro lidi potřebné a prokázat tím svou solidaritu s lidmi v nouzi. Charita pozvala
kamarády z komunity na pohádku Čertoviny , kde poděkovala skupinkám , které se
zúčastnili Tříkrálové sbírky za jejich aktivitu.
V zimním období již pravidelně do odpoledních programů zařazujeme čtení zajímavých
literárních děl, tentokrát jsme četli Staré pověsti české u jejichž textu jsme mnohdy používali
slovník , abychom porozuměli textu, kde se používala staročeština , bylo to pro mnohé
poučné a při pátečních besedách v naší kavárně jsme se bavili o vývoji jazyka a probírali jsme

také novodobé „hantýrky“, které určitě budou pro nadcházející generaci také určitě složitě
pochopitelné.
I v zimních měsících jsme podnikli několik výletů do našeho „rychlebského okolí“ –
Čertovy kazatelny, zřícenina hradu Rychleby, rybník Balaton, Vysoký kámen v horních
Hošticích, biocentrum Střední díly. Na výletech jsme se pravidelně občerstvovali opékáním
špekáčků a zpestřovali jsme si chvíle hrou na kytaru a zpěvem.
Městský krytý bazén v Javorníku se stal pro naši komunitu útočištěm při nepříznivém počasí,
zde se kamarádi procvičovali v různých plaveckých stylech, zadržování dechu a také vodní
přehazovaná byla velmi oblíbenou činností.
V období Velikonoc pravidelně navštěvujeme koncerty pořádané ve městě Javorníku, také
jsme velikonočně vyzdobili naše objekty a napekli velikonoční dobroty – beránky, jidáše a
mazance, kterými jsme obdarovali naše kamarády z ostatních středisek. O Velikonocích
společně navštěvujeme mše a připomínáme si křesťanský význam velikonočních svátků. Naše
hudební těleso spolu se zpěváky učí kamarády na komunitě novým písničkám , zpěv je v naší
komunitě velmi oblíben a dodává nám všem dobrou náladu a pohodu.
V letních měsících se věnujeme sklizni úrody z naší zahrádky a jejímu zpracování , letos se
nám urodilo velké množství rybízu, ze kterého jsme vařili marmelády, šťávy a pečené čaje.
Kamarádi se také aktivně podíleli na službách v našem kempu a koupališti. Velmi oblíbenou
činností byly odpolední cyklovýlety. I tento rok jsme podnikli výlet k paczkowskému zálivu
do Polska. Volnočasové aktivity v měsíci srpnu byly ovlivněny zavařováním
a
zpracováváním zeleniny z naší zahrádky. Slunné počasí nám umožňovalo pravidelné koupání
v bazénu našeho koupaliště, kde jsme navázali na výcvik a trénování plavání z období
zimních měsíců. I kavárničky v letních měsících se přesunuly do areálu koupaliště.
Výlet na Praděd a návštěva Karlovi Studánky, společně s kamarády ze všech středisek byla
hodnocena velmi kladně. I v tomto roce byl pro kamarády odměnou zájezd do Chorvatska do
kempu Medulin. Celý výlet do Chorvatska byl pojat jako rehabilitační pobyt s možností užít
si moře a mimo to navštívit památky v blízkém okolí. Již tradicí se stala návštěva Veverské
Bítýšky , kde jsme pod záštitou brněnské Ymcy mohli pobývat na jejich táborové základně. Je
to srdeční záležitost pro mnohé kamarády. Rovněž výlet do Hornického muzea v Ostravě byl
pro kamarády nejen poučným, ale i zábavným , byl také spojen s návštěvou rodného města
Václavovic Karla Z..
V listopadu se nám podařilo dokončit a vybavit novou šatnu. Na zprovoznění se podíleli
všichni podle svých schopností a možností. Do nově vymalovaných prostor jsme nastěhovali
pěkně repasované skříňky na pracovní oděvy a obuv.
Na atmosféře vánoc se podílíme výzdobou našich objektů, pečením cukroví, zdobením
stromečku a účastníme se vánočních koncertů v Javorníku i Jeseníku. Nelze také opomenout,
že s kamarády nacvičujeme každoročně vánoční pásmo, abychom připomněli sobě i ostatním
hostům, pravý smysl vánočních svátků. Rozloučení s rokem 2019 probíhá již tradičně
společně na Trendu, kdy se s rokem loučíme a zároveň si přejeme vše dobré a radostné do
dalších dnů.
Dovětek :
Nad všechny snahy o pochopení teorie psychosociální rehabilitace, cesty k překonání hlasů,
bludných myšlenek, halucinací, nejrůznějších závislostí, ale také úzkostí, pocitů deprese,
nejistot, zmatenosti a ano, často pocitu opuštěnosti a absence blízkých lidí – rodiny, nad
dlouhé diskuse, analýzy diagnos, snů, nekončících pocitů, povětšinou velmi deprimujících
jsme prožili rok aktivitami a „děláním“ toho, nač jsme měli společně síly. Čím méně se
hovořilo o nemoci, co znamenal dnešní či včerejší sen (pokud si jej vůbec někdo pamatoval),

jak na mne působí léky a co řeknu příště svému lékaři, tím více se život jevil normální.
Břemena unesitelná, bylo dost síly přidat, když už se zdálo, že do cíle to nepůjde.
Ano, člověk má dělat to nač má sílu. Neuhnout, protože vždycky ještě troška sil se objeví.
Ano, osvědčilo se neuhýbat a nepoddávat se. A když už přišel okamžik denního finále –
člověk pocítil, že to bylo fajn, sice fuška, ale fajn. A o to jde, dělat jen tolik na kolik stačí síly,
ale ne méně.

Kapacita služby – 14 lůžek
Počet uživatelů za rok 2019 – 23 osob

Sociálně terapeutické dílny
-identifikátor 6126836-

Poslání sociální služby je upevnění
smysluplné trávení volného času.

a podpora pracovních návyků a dovedností a

Motto:
„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 psychosociální rehabilitaci. Věří tomu ještě dnes někdo?
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. Ano, i v STD platilo a platí, že žijeme s vědomím udělat vše nač je nám
dopřáno mít sílu. Ke konci roku jsme občas doplnili „A když nemůžeš – přidej“ od Emila
Zátopka. Docela dobré shrnutí roku 2019, všichni přežili…
CS 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 2019 :
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.
Denní kapacita služby 16 osob
Počet klientů služby za rok 2019 - 23 osob
Počet nových klientů - 6 osob
Počet zapojených osob – 3 144osobodnů/rok
Průměrný věk 39,13
Služba byla realizována za :
finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím.

Podpůrné programy k sociálním službám
Komunitní bydlení „Dům Esterka“, Zálesí 111, Javorník
Ano, v roce 2019 to bylo již 19 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 výjde, když se přičiníme – všichni kolem… To ostatní, jak se říká může být přidáno.
Těch 19 let uběhlo, jako voda v našem potoku. Něco se změnilo, něco zůstalo neměnné. S
další modernizací před 7 lety se ustálila současná podoba zařízení. Má kapacitu max. 10 lůžek
v jedno lůžkových pokojích a je domovem pro celkem 7 – 9 osob a tvoří také zázemí
pracovníkům týmů (SR a STD).
Komunitní bydlení je jedním z významných podpůrných programů pro sociální službu SR.
Program KB je doménou ESTER. Program vytvořil možnost pro ty z uživatelů sociálních
služeb psychosociální terapie a rehabilitace, kteří nemají možnost návratu ke své rodině,
nemají reálnou možnost bydlet nezávisle sami atp., tzv. komunitního bydlení s podporou
sociální služby SR a doplňující službou STD. Program významnou měrou podporuje v
ESTER poskytované sociální služby a zároveň poskytuje dlouhodobý domov pro své klienty..
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 i v roce 2019.

Financování služeb a personalistika
IPOK
Sociální služba Azylové domy byla na další 3 roky financována prostřednictvím veřejné
zakázky Olomouckého kraje, tzv. Individuální projekt Olomouckého kraje – IPOK. Tříletý
projekt skončí koncem roku 2021, celé období bylo provázeno půlročními monitorovacími
zprávami. 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 – 31 osob
- Dosažená hodnota ukazatele unikátní uživatel k 31.12.2019 – 56 osob
Sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitace, terénní
programy, Terapeutická komunita a Sociálně terapeutické dílny přešly pro rok 2019 opět na
financování prostřednictvím krajů tedy pro nás kraje Olomouckého.
V roce 2019 bylo celkem zaměstnáno 44 osob v rámci na pracovní smlouvu z toho – 2 SP, 29
PSS, 4 asistenti PSS, 1 VS, 4 administrativa, 4 údržba/úklid a dále 14 pracovníků na VPP a
33 pracovníků na 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

sociálních věcí a zdravotnictví, které má mimo jiné na starosti komunitní plánování na
Jesenicku.
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 topení 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. Druhou část spolupráce tvoří programy Veřejné služby a programy
podporující zaměstnanost osob v evidenci ÚP. V této oblasti je spolupráce již tradiční a je
jen na ÚP, jak témata aktivizace nastaví k realizaci.
V roce 2019 jsme vytvořili několik desítek pracovních míst pro CS dlouhodobě
nezaměstnaných.
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 2019.
OSPOD / odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jeseník
V roce 2019 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
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. Zároveň nás Město Javorník
finančně podpořilo v rámci finančního daru na napuštění koupaliště Červenka. Děkujeme!

Krajský úřad OK, MPSV, MŽP
Spolupráce s řadou dalších institucí probíhala standardně. S odborem sociálních věcí jsme
koncem roku připravovali kontrolu stavu registrace sociálních služeb. Především se jednalo o
aktualizaci a upřesnění základních parametru služeb. Pracovní vztahy byly velmi dobré
s kolegy z MPSV, kdy jsme konzultovali některá specifika týkající se poskytování služeb.
Průběžně jsem plnili své povinnosti oznamovací, statistické, dokládali zprávy o činnostech,
projednávali změny rozpočtů, požadavky udržitelnosti atp. se všemi relevantními státními i
krajskými institucemi. Vždy jsme 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 vždy „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. Další vzdělávání bylo zjištěno Mgr. Janou Lacmanovou na
témata: Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření, Aktivizace a motivace uživatelů
sociálních služeb, Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním, efektivní
komunikace v sociálních službách. Proběhl rekvalifikační kurz PSS, kterého se účastnilo více
než 15 osob, řada z nich jsou naši kolegové, kteří si postupně doplňují své odborné vzdělání.
K profesnímu vzdělávání patří i vzájemné konzultační dny, kdy v rámci týmů a také
hostujících kolegů dochází k výměně zkušeností a diskuzím nad tématy s odbornou
tématikou.
V oblasti EVVO jsme připravili a aktualizovali celou řadu vlastních i přejatých vzdělávacích
bloků a témat. Dokončili jme projekt Zelená učebna, projekt, jehož jedna velká část nikdy
nekončí, protože se týká živé přírody v naší bezprostřední blízkosti v areálu Ekologického
centra.

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

Udržitelnost objektů projektu, která oficiálně skončila k 31.8.2019 je i po skončení této 5-ti
leté etapě dále v režimu sociálních služeb, sociální práci a neziskovým veřejně prospěšným
aktivitám. 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, KB 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
7 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 svou denní účastí
v tréninkových a výcvikových programech se podílí na dalším rozšiřování programové
nabídky, na pokračování tematických úpravách výukového charakteru, rozšiřování nabídky
formou EVVO propojenou s praxí přímo v terénu atd. ECR i v roce 2019 doznalo dalších
změn. Dokončený projekt Zelená učebna přidal k hodnotě venkovního exteriéru stejně, jako
rozšířil možnosti venkovních tematických výukových programů. Tůně a mokřady si e přes
horké léto vyschly, ale znovu ožily po delších deštích, došlo i k jejich rozšíření. Péče o novou
i stávající zeleň se stala denní potřebou a tím i denním tématem výuky, možnosti sledování
působení péče a energie, kterou příroda věnuje své adaptaci na měnící se průběh ročních
období.
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 2019 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 různou formou
ať již jako přespolní účastníci vybraných programů, nebo jako účastníci denních aktivit a
přispěli k živému společenství těch, kdo mají o krajinu, přírodu, život lidí s ní a v ní zaujetí. s
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
* Realizace projektu Zelená učebna, kterým se rozšířily výukové a zájmové aktivity v areálu
ECR včetně další etapy budování parkového a sadového okolí, údržba mokřadu a jezírka,
zavedení včelařství, rozšíření bylinkářství a řady dalších prvků pro názornou, praktickou
výuku celé škály CS, ale i pro vlastní potřebu několika desítek klietnů pro které je ECR
místem denních aktivit.
* 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. A to nejen v areálu ECR,
ale i v místech našich dalších aktivit spojených s EVVO a údržbou veřejné zeleně.
* Vzdělávání formou aktivního poznávání – tematický pobyt na pobřeží Jaderského moře pro
klienty ESTER/ECR, řada pobytových aktivních programů v rámci ČR a PLR.
* Příprava aktivit a programů pro rok 2020 – nemalý úkol…
*Péče o vodní zdržné nádrže v Bílém Potoce, především udržováním čistoty, úpravami pěšin,
kultivací zeleně.
*Využívání vypásání regenerujících ploch zeleně ovcemi, jako účinný nástroj v kultivaci nově
sanovaných ploch zeleně – celoroční aktivita.
Hodnocení ECR dle plánu následné činnosti ukázalo naplnění všech sledovaných ukazatelů.
Nedokázali jsme více naplnit možnosti využívání ECR státní správou a univerzitami v míře,
jakou bychom rádi dosáhli.

Znovu jsme si v roce 2019 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. Tato
„komunitní funkce“ ESTER v regionu má nesporný význam právě i funkcí ECR, která svým
posláním tvoří hodnotovou nástavbu pro velký počet (více než 500 osob), které jsou
působením sociálních, vzdělávacích, výcvikových a společenských aktivit s ECR propojení.
Podařilo se tedy i v roce 2019 udržet v chodu rozsáhlé vzdělávací a osvětové zařízení v mítě
velké sociální izolovanosti. (Ne nadarmo je okres Jeseník v mnoha studiích hodnocen,jako
region s mnoha místy sociálně vyloučených lokalit). To samo o sobě v chudém regionu je
docela dobrý výkon. Orientace tímto směrem zůstává i nadále snad nejdůležitější aktivitou.
V roce 2019 jsme pokročili v kultivaci vnější podoby celého areálu, Nikdo z návštěvníků
netuší, že je v místech, kde na rozloze takřka 2 ha je více než 60 let stará „černá skládka“ .
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. V tomto místě
vybudovali někdy po první světové válce místní obyvatelé jedno z řady přírodních koupališť
– plováren v kraji. 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 vedení města Javorník provozoval. I z té doby jsou dochovány
fotografie a mnohé nádherné pověsti. Jak se doba utužovala, jednoho dne uprostřed
osmdesátých let minulého století, podle dochovaných zpráv, naznala tehdejší hygiena, že žabí
kuňkání a zelená voda není holt to pravé ořechové koupaliště pro veřejnost 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 k nepoznání zpustošený areál znovu vybudovat. Z gruntu zmodernizovat a
rozšířit o kemp určený pro rodinnou rekreaci. A dokonce se daří, každý rok znovu kemp a
koupaliště zkrášlit, poupravit, rozšířit a především otevřít koncem června pro veřejnost.
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…Tak je tomu i nyní po řadě let provozu. Od počátku je tato aktivita vzorem
v tom, co dokáží prostí, ne velkou společenskou úspěšností obdaření lidé, kteří byli vtažení do
dění kterému vtiskli svou prací nepřehlédnutelný výsledek.
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, Veřejné služby 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 podporou klienta, jeho rodiny - dětí.
V roce 2019 vykonaly v ESTER náhradní trest celkem 7 osob.

Úřad práce ČR, program Veřejně prospěšných prací a SÚPM v ESTER z.s.
Ester je dlouhodobě organizací zapojenou a propagující aktivitu „Veřejně prospěšné práce“ a
Veřejné služby, kterou každoročně s větší nebo menší intenzitou realizuje Úřad práce ČR.
Aktivita je určena osobám znevýhodněným sociálním vyloučením, handikapem, zdravotního

stavu a dalšími kritérii, které ÚP ve své gesci aplikuje a na základě kterých je prováděn výběr
osob a jejich zařazování do programu. Veřejná služba je přitom dobrovolnou účastí osob,
které dlouhodobě pobírají dávky hmotné nouze a slouží jako stimul k aktivitě v případech,
kdy se nedaří najít a udržet zaměstnání.
Cílem projektu je udržení pracovních návyků, dovedností, zamezení sociálnímu vyloučení a
velmi často návazná potřeba sociální služby. Za tento program jsme v ERSTER rádi a to
především proto, že byl a zůstává jediným reálným aktivizujícím smysluplným programem
ÚP v regionu, pro osoby, kde i při minimální současné 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 2019 úspěšně vykonalo VPP program 14, VS 38 osob a SÚPM 0 osob .
Více o Veřejné službě – zřízena a realizována ESTER z.s. pro desítky osob v hmotné
nouzi – podpůrný program a ukázka spolupráce a důležitosti poskytování sociální
služby
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 se nezapojí do aktivit
nabízených ÚP do 5 měsíců pobírání dávky, bude její příjem snížen na minimální hodnotu .
Z té rodina rozhodně nedokáže vyžít, pokud se hovoří o alespoň existenčním minimu. 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 s vytvořenou kapacitou +- 30
pracovních míst určených denně pro výkon VS. VS ze strany ÚP není nabízena automaticky.,
ÚP netrvá na jejím vykonávání od prvního zaregistrování osoby s dávkami HN. Odůvodnění,
že ještě klient nemusí a podobně jsou příliš častá a nesvědčí o té nejlepší možné praxi o jakou
by ÚP mělo jít – tedy být těmi, kdo motivaci a aktivizaci skutečně v praxi podporují a
vyžadují – byť je účast ve VS rozhodnutím především klientovo. Nicméně následky, kdy po
určité zákonem stanovené době dojde k podstatnému poklesu v příjmu z HN jsou pro rodiny
nepřekonatelné bez drastických dopadů (obyčejně minimálně dalším zadlužením).
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, které 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 2019 celkem 38 osob.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II
Registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008
Do září 2019 pokračovala realizace projektu POMPO II. Jde o projekt spolufinancovaný
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 71 000,-Kč a přidělili formou
potravinových a hygienických balíčků. Opakovaně byla potravinová a materiální pomoc
poskytnuta desítkám osob a rodin, které se dostali a prožívali přímé ohrožení z akutního
nedostatku finančních prostředků.
Role ESTER z.s. spočívá v koordinaci příjmu potravin s PB, v jejím uskladnění a následné
distribuci potřebným. Jako vše i toto dění má svůj řád a zásady a jako i v jiných případech, je
propojená s aktivitami sociálních služeb, které garantují řádnou realizaci této významné
pomoci. Dále byla v rámci odběrů z PB Olomouc nebo PB Šumperk odebrána pomoc ve váze
243,60,-kg

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 či Šumperku, zda je
možný odběr zboží a jaké je v danou chvíli k dispozici. Podzimní sbírka potravin proběhla
v termínu 23.11.2019 v prodejně LIDL Jeseník. Ester z.s. se do této sbírky aktivně zapojila
svou účastí. Sbírky se účastnily 3 tříčlenné týmy kolegů jak ze střediska terénních služeb, tak
střediska psychosociální rehabilitace. Výsledkem sbírky bylo 658,70,-kg potravinové a
materiální pomoci. Všem dárcům děkujeme.

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
Přijaté dary za rok 2019 ve výši 5 000,- Kč tvořily jediný příjem Nadačního fondu.
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 2019 jsme poskytli ve výši 6 000,- Kč. Zůstatek účtu na rok 2020 je 3 271,Kč.
Podpoření studenti/studentky :
Podporu na první polovinu roku získaly dvě studentky, od září 2019 se již nikdo k podpoře
nepřihlásil.
Měsíční příspěvek z Nadačního fondu byl 500,- Kč a byl vyplácen šest měsíců.
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. Získat vzdělání není příliš atraktivní životní cíl a proto si
nejsem jistá , bude-li v příštím roce koho podpořit.
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 zodpovídá za 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.
Denní agendu ESTER z.s. řídí a za ní odpovídají volení výkonní ředitelé, kteří také vystupují
jako její statutární zástupci a nesou plnou odpovědnost za činnost organizace v rozsahu
určeném stanovami.
V roce 2019 vedení ESTER z.s. a to jak složení Správní rady, tak funkce ředitelů zůstala
nezměněna.
V průběhu roku docházelo pravidelně k jednání členů Správní rady a dle stanov byla
realizována Výroční konference spolku.
Registrace spolku ESTER z.s. je zapsána v registru Krajského soudu Ostrava.
Kontaktní adresa:

Ester z.s., Bílý Potok 152, 79070 Javorník
IČ: 70599963

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1906176349/0800

E-mail adresa:
Web:

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

Telefonní kontakty : 584035342, 739834103 – Abraham Staněk, výkonný ředitel
584440211, 737929078 - Eva Svobodová, výkonná ředitelka
584440519 - Dům Esterka, Zálesí 111
584440211, 584440141 – hlavní kancelář spolku
Členové Správní rady :

Michaela Matoušová – předsedkyně Správní rady a spolku,
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

Závěr
Děkujeme všem donátorům, sponzorům, dárcům, podporovatelům, spolupracujícím
institucím i osobám a místním úřadům za podporu finanční, morální, nápomocnou a
respektující.

Velký dík patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům Ester z.s., zejména těm
dlouholetým, za veškeré úsilí, pracovní nasazení i nad rámec pracovních povinností a za
výdrž a loajalitu. Moc si toho vážíme.
Poděkování patří také všem členům spolku Ester, správní radě a zejména oběma
výkonným ředitelům, za jejich úsilí a snahu udržet všechny aktivity Ester v co možná
nejlepším chodu.
Přeji všem spřízněným se spolkem Ester do dalšího roku výdrž, odhodlání, pozitivní
energii a přístup, toleranci, chuť učit se novému. A co nejméně profesních, lidských a
osobních nezdarů….

V Javorníku dne 29.6.2019
Tým spolutvůrců výroční zprávy: Abraham Staněk, Eva Svobodová, Daniel Staněk, Pavlína
Václavíková, Jiří Cholasta, Roman Výborný, Alena Šubrtová, a Věra Rumanová

EKONOMICKÁ ČÁST – HOSPODAŘENÍ

Rozvaha k 31.12.2019 v tis. Kč
85080

Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek

82034

I.
II.
III.
IV.

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

91894
4061
-13921

B.

Krátkodobý majetek

3046

I.
II.
III.
IV.

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek krátkodobý
Náklady příštích období

496
2504
46

Pasiva

85080

A.

Vlastní zdroje

79579

I.
II.
III.

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

77802
369
1408

B.

Cizí zdroje

5501

I.
II.
III.
IV.

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

490
2228
2783

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019 - v tis. Kč
Náklady celkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Výnosy celkem
1.
2

Dotace MPSV - sociální služby
Dotace ÚP zaměstnanost

21569
3793
1467
1032
9451
3083
250
2003
490

21955
9728
659

3
4
5
6
7
8.

Olomoucký kraj - Individuální projekty
Příjmy za služby
Příspěvek na péči
Tržby z činnosti se sociálním zaměřením
Investiční dotace
Zelená učebna, včely

Hospodářský výsledek
Daň z příjmů

Hospodářský výsledek po zdanění

Zpracovala: Šubrtová
Javorník: 25.6.2020

2242
2945
231
4085
1577
488

386
-17

369

