Výroční zpráva za rok 2020

ÚVOD
Vážení čtenáři
i letos na mne připadnul úkol napsat Úvod k Výroční zprávě našeho spolku. Je dusno a horko
a Norové hlásí, že konečně zaprší, dnes mezi 12.00 a 18.00 hod. SEČ. To je dost důležitá
zpráva.
Nutno dodat, že je sucho, za pár dnů tráva seschla a zaléváním pořádný déšť nenahradíte.
Koncem týdne máme otevřít koupaliště, zatím se utápíme v potu, abychom areál opět připravili
v krásných barvách. Nezbývá než věřit, že se podaří, stejné pocity zažíváme už 15 let. Areál
koupaliště a kempu, to je ve skutečnosti srdcová záležitost. Veterán koupaliště a stále zánovní
rodinný kemp. Mnozí jistě znáte ten pocit sepjetí a nerozlučnosti. Každoroční vylepšení a krátké
zadostiučinění, než se první hosté rychle zorientují a dají nám všem kolem vědět, že to jsou oni,
na kom vlastně záleží. I na tento pocit pomíjivého snažení, za hranici unesitelnosti jsme si s
našimi klienty přivykli. Přesto, každý rok v červnu se těšíme, že lidé z okolí i dáli přijedou a
ocení, co dokáže parta tak různorodá, jak jen stěží lze jinde nahlédnout.
„Když umí plavat, ať si zaplavou“ říká kamarád Taso, který se letos ujal zalévání květin kolem
nás. A že jich je. „Taso, poslyš, no a kdyby náhodou neuměli ?“ ptám se s očekáváním co náš
guru odpoví. „Však máme plavčíky, tak oni je vytáhnou a já jsem se zatím také neutopil“ Ano,
Taso se neutopil, naopak se snaží každý rok sobě i nám všem kolem dokázat, že do bezpečí
doplave, když už to musí být. A je jedno, zda v bazénu u nás, nebo Jadranu či třeba v Severním
moři. Jako správný Řek, je totiž všude doma a doma je, kde je šťastný a šťastným činí všechny
kolem sebe.
Milí přátelé, je zjevné, že se mi nechce do psaní alespoň trochu „normálního úvodu“.
No, zkusím to takto. Napíši Vám, co ve výroční zprávě asi není. Tak, předpokládám, není ve
VZ například zmínka, že jsme neoslavili 20 let výročí občanského sdružení ESTER, nyní
ESTER z.s. Jinde se slaví, u nás ne. Nebyl čas. Byla Pandemie, karanténa a taková ta nálada,
kdy si říkáte, jak slavit uprostřed těch denních zpráv.
Také nepíšeme, že nám na „pravdu Boží“ odešla řada našich přátel, za všechny vzpomenu
Sváťu Karáska. A něco si od něj přečtěte....
Nepíšeme o tom, že jsme nedodali do rodin našich školáků jediný PC, stejně, jako, že jsme
jediný den nezrušili naše denní programy pro děti, předškolácké i ty školácké. KC neosiřela.
Pandemie, nepandemie. Denně jsme byli s dětmi a v rodinách, jak jinak.
Jak to bylo s pravidly v ESTER, týkajících se obecně dobrovolně přijaté karantény ve všech
službách a jak příkladně jsme své karanténní závazky plnili – to by jistě vystačilo na malý
sborník. Pro představu, dobrovolné přerušení přijímání návštěv, i těch nejbližších z rodiny, po
celou řadu měsíců, obdobně zřeknutí se návštěv, účasti na pohřbech... Možná si říkáte o čem
to píše. Pravda, není doba skvělých zpráv o prosperujících rodinách. U nás to je trošku jinak.
Nejet jako Rom na pohřeb svého dědy, to je skoro, jako být vyobcován z rodiny. U nás to naši
dokázali. Covid se nekonal, ani v terénu, ani v terapeutických komunitách, Azylovém domě
nebo Komunitním bydlení pro rodiny.
Nepíšeme jistě o tom, že jsme nemuseli nikam jezdit, žádné pracovní skupiny, manažerské
skupiny, dokonce i denní příval e-mailů ze všech stran trošku ustal. I těch píšících o nezbytnosti
se přihlásit na další a další aktivity, však víte, kam mířím. Prostě pandemický čas. Nebylo jej
nazbyt, ale člověk měl čas se občas zastavit a spolu s klienty komunit si srovnat v hlavě za co
být každý den rád. A já se přiznám, nevím jak u vás, ale já měl pocit, že jsem o nic nepřišel, že
je milion věcí a chvil za které člověk má poděkovat, protože se přihodily právě v té ojedinělé
době roku 2020. A tak ten úvod – neúvod končím. Vypadá to, že se Norové opět nepletou,
zaprší a u toho musí jeden fyzicky být. Hezké léto všem.
Abe Staněk
V Javorníku, 21. 6. 2021

PŮSOBNOST A ČLENĚNÍ
Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá
a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti,
smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm.
Ester z.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje 6 registrovaných sociálních služeb,
rozdělených dle cílových skupin do dvou středisek.

Středisko psychosociální rehabilitace
Provozuje 3 sociální služby určené lidem převážně s duševním onemocněním – Terapeutická
komunita Trend, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny.

Terapeutická komunita Trend
Identifikátor – 3412710
Terapeutická komunita Trend je pobytová sociální služba, dle par. 68 zák. č. 108/2006 Sb.,
určená lidem s duševním onemocněním, zejména z okruhu schizofrenie.
Posláním služby terapeutická komunita je pomoc a podpora duševně nemocným při zvládání
projevů a následků onemocnění v bezpečném, podporujícím a aktivizujícím prostředí.
Její lůžková kapacita je 14 lůžek. 2 lůžka navíc mohou být krátkodobě využita pro případ
krizové potřeby.
Komunita v převážné míře je místem prvního příjmu a pobytu nových klientů.
O výkonech služby, denních aktivitách a činnostech, událostech a životě komunity jsou
pořizovány denní zápisy vedené elektronickou formou v programu Panoramix. Zde jsou
soustřeďovány také veškeré důležité údaje a informace o jednotlivých klientech a celkové
statistické údaje.
Cílem komunity je i nadále poskytovat bezpečný, harmonický, motivující domov, často pro
období řady let.
Komunitu tvoří převážně muži.
Výrazným znakem komunity je vzájemné soužití. Vzájemná široce a denně praktikovaná
tolerance, ohleduplnost, také odpovědnost, zůstávají těžištěm a základem života komunity.
Denní program je plánován týdně a to na všední dny a neděli.
Z hlediska terapie a rehabilitace je cíleně denní program naplněný aktivitami a činnostmi.
Kromě péče o své osobní záležitosti je každý člen komunity zapojen do péče o své okolí a své
potřeby. Nadto se komunita jako celek zapojuje denně do aktivit připravovaných v rámci
služby Sociálně terapeutické dílny, aktivit dobrovolnictví a dalších, individuálně nastavených
činností. Do programu a aktivit komunity patří vzdělávací programy, kulturní aktivity,
sportování, cestování a čas pro osobní záliby, relaxaci a nic nedělání.
V TKT jsme v druhé části roku 2020 přistoupili k personálnímu zajištění odvozenému od
práce v předem stanovených 4 skupinách. Podařilo se obsadit denní službu výkonem čtyř
pracovníků v přímém výkonu, to znamená, že každá skupina má ideálně svého vedoucího a
svůj denní plán. V neděli je program upraven tradičně se zdvojenou službou.

Služby jsou nepřetržité (denní, po celý rok) v +- 12 hodinových směnách.
Denní služba v pracovní dny je doplněna prací sociálního pracovníka a vedoucího služby,
obojí na částečný úvazek.
Rovněž k péči o komunitu TREND patří administrativní, technické a ekonomické zajištění,
které v roce 2020 odvedlo opět výbornou práci.
Rok 2020 byl poznamenán pandemii COVID. Bylo a zůstává obdivuhodné s jakou „elegancí“
se členové komunity včetně svých terapeutických pracovníků dokázali s tímto dosud
neznámým fenoménem vyrovnat a doslova jej překonat.
I v tomto roce jsme se účastnili Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika. Za
účast na sbírce bylo odměnou pro nejlepší koledníky byla účast na koncertě v Brna. Návštěvu
Brna jsme spojili s výletem na hrad Veveří, brněnskou přehradu a do aquaparku v Kuřími.
Osvěžením byl i výlet do termálů v polském městě Wroclaw.
Pravidelné vycházky do okolí o sobotách a nedělích spojené s opékáním či občerstvením
v restauracích byly u kamarádů oblíbené. Také byly oblíbené sportovní dny, kde jsme společně
hráli volejbal, fotbal, apod. Život komunity ovlivnil v březnu vyhlášený stav nouze z důvodu
pandemie Covid 19 .
Nošení roušek, zákaz volného pohybu na veřejnosti, zákaz návštěv, s tím jsme se museli všichni
vypořádat. Uvědomili jsme si také, jak nám pomohlo aktivní trávení času na Eku venku
v přírodě.
Volnočasové aktivity byly také zaměřené na vzdělávání, proběhly kurzy vaření a šití. Ve
vzdělávacích programech byly zahrnuty vědomostní kvízy a přírodopisné i historické filmy.
V hudební části jsme se učili texty národních i duchovních písní. V hudebním okénku jsme
rozšiřovali své znalosti poslechem vážné hudby i populární muziky.
TK byla financována v rámci podprogramu č.1 a dofinancována prostřednictvím podprogramu
č. 2 v rámci financování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Nedílnou částí financování
jsou i úhrady od uživatelů.
Služba byla finančně pokryta z podprogramu č. 1 – dotace sociálních služeb prostřednictvím Olomouckého
kraje.
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím,

Sociálně terapeutické dílny
Identifikátor – 6126836
Sociálně terapeutické dílny je registrovaná sociální služba podle par. 67 zák. č. 108/2006 Sb,
určená pro lidi s duševním onemocněním.
Poslání sociální služby je upevnění a podpora pracovních návyků a dovedností a smysluplné
trávení volného času.
Činnost této služby tradičně plní řadu rolí. Je jakýmsi lakmusovým papírkem, barometrem a
katalyzátorem prožívání každodenního života klientů střediska, kteří v programech STD tráví
větší část dnů týdne.

Služba má 6 denní cyklus od pondělí do soboty. Její aktivity jsou rehabilitačního charakteru,
převážně manuální a cílené na udržení fyzické i psychické aktivity svých členů.
Jak prožít den a „vyhrát“, tedy mít večer pocit, že den nebyl marný, to je nejen cílem, ale i
tajemstvím terapie a života vůbec. O to jde, o to se snažíme a ve výsledku vnímáme, jak se
nám to dohromady daří či ne.
STD otevírá tužby, ukazuje skrytá a skrývaná místa každého z nás a v dlouhodobějším pohledu
je živnou půdou pro hojící průběh onemocnění, pro odeznívání průvodních jevů, pro získání
opětovné stability a „vlády“ nad svou myslí. Ne vždy, ne v plné míře, ale výrazně natolik, aby
nebylo pochyb o tom, že nic lepšího v rámci terapie a rehabilitace nemáme a také neumíme.
V reálu, jak se občas ozve, je STD naplněna usilovnou prací, tak činorodou, jak jen to na
venkově bývalo zvykem a potřebou. A tak i když o slově „pracovat“ mám osobně jinou
představu, natož o usilovné práci, přesto vše je středem dění v STD aktivnost, plnění
povinností, učení se novým dovednostem a znalostem, fyzická i duševní výdrž – utužování
fyzické i duševní. Pokud bych měl charakterizovat dlouhodobou pozitivní změnu nemocné
schizofrenní duše (mysli) člověka, je to u nás výsledek harmonického prostředí naplněného
laskavým a velice reálný pracovním prožíváním určeného času každého dne. Nevyhýbáme se
potížím, které nás doprovází. Terapie realitou made in ESTER, jak nás kdysi v počátcích
charakterizoval jeden z významných českých psychiatrů. Tak toho se držíme.
STD má registrovanou kapacitu 25 smluv, s denní kapacitou 16 osob. Služba je personálně
obsazena dvěma úvazky pracovního terapeuta, částečným úvazkem sociálního pracovníka a
vedoucího služby.
Účast na aktivitách v rámci výcviků – stavba seníku, výroba vybavení kempu, příprava areálu
koupaliště a kempu pro provoz a pomoc s provozem, zpracování a opracování dřeva. Výroba
dalšího vybavení pro „naši“ faunu v okolí Ekocentra Rychleby a to - budky krmítka,
čmelákovník, ježkovník, hmyzí hotel.
Počet uživatelů za rok 2020 – 28 smluv
Maximální kapacita služby – denní – 16 uživatelů
Služba byla finančně pokryta z podprogramu č. 1 – dotace sociálních služeb prostřednictvím Olomouckého
kraje.
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím

Sociální rehabilitace

Identifikátor – 4082996
Posláním služby je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a
nezávislosti vedoucí k jejich zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti.
Službu provozují v Ester obě střediska. Zde je služba poskytována v ambulantní a terénní
formě na území mikroregionu Javornicko, zejména v obcích Travná a Zálesí, kde jsou příjemci
služby obyvatelé domu Jonáš a Esterka.

Počet uživatelů v roce 2020 – 19 smluv
Sociální služba byla financována v roce 2020 prostřednictvím podprogramu č. 1 – dotační program
prostřednictvím Olomouckého kraje.

Další aktivity střediska
Osobní péče
Osobní péče je součást výkonu sociální služby a to na základě zvláštního rozhodnutí o přiznání
péče . Je určena těm, jejichž zdravotní stav nedovoluje naplňovat důležité životní funkce v péči
o svou osobu. Přiznáním tzv. osobní péče získává dotyčný třemi stupni odlišené výkony
(celkem 10 specifikovaných úkonů) osobní péče, tedy asistence a konkrétní pomoci. Státní
systém sociální podpory při ÚP na péči přispívá.
Výkonem je pověřen u dotyčné osoby poskytovatel sociální pobytové služby, případně je
vykonávána na základě uzavřené smlouvy u nepobytových služeb.
Výkony osobní péče jsou pověřeni vždy specifičtí pracovníci služby.
V průběhu roku 2020 byla osobní péče poskytována celkem 9 klientům střediska.
Pro rok 2021 zůstává osobní péče aktivitou bez plánovaných změn.

Dobrovolnická služba v ESTER
Jedná se o neregistrované dobrovolníky.
Dobrovolnictví má v ESTER dlouhou historii. Řadu let to byla dobrovolná práce řady z nás,
skrze kterou jsme dokázali postavit základy na kterých organizace dodnes stojů a působí.
V roce 2020 jsme mimo jiné řešili nedostatek možností mít v ESTER pracovní pomocné síly,
které byly nápomocné při zajišťování široké škály potřeb. Pandemie a reorganizace priorit
Úřadu práce program Veřejně prospěných prací značně umenšila. Proto jsme se vrátili znovu
k nabídce dobrovolnických aktivit. Řada našich klientů z komunit, především těch, kteří mají
nízký příjem a obdobně i klienti střediska terénní práce, na oslovení reagovali pozitivně a
zapojili se do pravidelných denních výkonů dobrovolných aktivit.
Pro ESTER a provozy to byla nejen obnovená zkušenost, ale díky těmto aktivitám se podařilo
udržet celoročně v chodu řada potřebných aktivit, programů a potřebného zázemí.

Celkem bylo registrováno a podílelo se na výkonu dobrovolné činnosti 17 osob, z toho
pravidelně a dlouhodobě 9.
V roce 2021 bychom rádi udrželi stejný rozsah a zapojení našich dobrovolníků.

Středisko terénní sociální práce
Toto středisko provozuje 4 sociální služby – Azylové domy, terénní programy, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci.
Jako zázemí pro výkon sociálních služeb slouží tzv. komunitní centra v Uhelné, v Javorníku a
Bernarticích.

Azylové domy
Identifikátor –6828024
Posláním služby je pomoc osobám v krizové situaci související se ztrátou bydlení, zachování
rodinného soužití a usilování o překonání této situace a obnovení samostatného plnohodnotného
života ve společnosti.
Azylové domy jsou pobytovou sociální službou registrovanou dle § 57 zák.č. 108/2006 Sb.,
poskytovanou v bytech 2+1 nebo 3+1 v obci Uhelná. Je určena především rodinám s dětmi, ale
i jednotlivcům.
Uživatelé se učí hospodařit s financemi, je jim asistováno při jednání na úřadech nebo s jinými
institucemi, jsou podporování v rodičovských kompetencích apod.
V roce 2020 prošlo službou 8 rodin a 3 jednotlivci. Maximální kapacita služby byla 31 lůžek.
Služba byla financována v roce 2020 prostřednictvím Individuálního projektu Olomouckého
kraje.
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.

Terénní programy

Identifikátor –2496384
Poskytujeme činnosti dle par. 69 zák. č. 108 /2006 Sb.
Služba usiluje o zmírňování rizik, které osobám způsobuje sociální vyloučení a život v
podmínkách ohrožující život a zdraví.
Uživateli služby byly převážně lidé žijící na okraji společnosti – závislí na alkoholu, propuštěni
z výkonu trestu a lidé bez domova. Jednu ženu se v loňském roce podařilo umístit do DZR ,
druhou ženu do AD mimo okres Jeseník a další byla poskytnuta služba azylové domy v Ester
z.s. Poskytování služby těmto lidem není vůbec snadné a služba je nastavena mnohdy tak, že
jde o zmírňování rizik v důsledku sociálního vyloučení. Další uživatele služby TP tvoří lidé
mikroregionu Javornicka a Žulovska, kde se jedná zpravidla o krátkodobou, jednorázovou či
občasnou zakázku.
Počet uživatelů v roce 2020 – 36 uživatelů
Maximální kapacita služby – 35 uživatelů
Sociální služba byla financována v roce 2020 prostřednictvím podprogramu č. 1 – dotační program
prostřednictvím Olomouckého kraje.
Služba byla realizována za finanční podpory z Podprogramu č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
určené na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím

Sociální rehabilitace
Identifikátor – 4082996
Tuto sociální službu zároveň poskytuje i středisko psychosociální rehabilitace. Posláním služby
je pomoc osobám při získání co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti
vedoucí k jejich zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.
Uživatelé jsou osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách vyžadující nácvik specifických
schopností a dovedností potřebných k samostatnému životu tak, aby docházelo k jejich
sociálnímu začleňování.
K cílům služby patří - samostatná údržba a péče o domácnost (úklid, údržba, účast na schůzích),
ekonomická/finanční stabilita (prevence zadlužení, nácvik dovedností zacházení s financemi,
pravidelné platby, sledování spotřeby energií, atp.), zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce,
získání uplatnění na trhu práce (získání, obnovení a udržení pracovních návyků, samostatné
navazování a udržování společenských kontaktů
Sociální rehabilitaci poskytujeme v ambulantní a terénní formě na území mikroregionu
Javornicka a Žulovska.
Počet uživatelů v roce 2020 – 51 smluv
Maximální kapacita služby – 55 osob.
Služba byla financována díky podprogramu č. 1 – dotace prostřednictvím Olomouckého kraje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor –1711215
Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě na území mikroregionu Javornicka a
Žulovska a je registrována dle par. 65 zák. č. 108/2006 Sb.
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.
Počet uživatelů v roce 2020 – 53 smluv (rodin)
Maximální kapacita služby – ambulantní – 25 smluv/rok
Maximální kapacita služby – terénní – 25 smluv /rok
Finančně byla služba podpořena z podprogramu č. 1 – dotační program Olomouckého kraje.

Komunitní centrum Uhelná, Hawai a Bernartice
Jedná se o budovy, kde je vytvořeno zázemí pro výkon ambulantních forem sociálních služeb
střediska terénních sociálních služeb. Součástí jsou prostory pro volnočasové a vzdělávací
programy pro děti a mládež.

Ostatní aktivity
Podporované tréninkové bydlení
Jedná se o bydlení pro členy různých cílových skupin napříč oběma středisky. Středisko
psychosociální rehabilitace provozuje podporované bydlení určené pro lidi s duševním
onemocněním a to v objektech Dům Jonáš na Travné a Esterka v Zálesí. Jedná se o cílený
program, určený příjemcům sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické
dílny.
Středisko sociální terénní práce provozuje několik bytů v lokalitě Uhelná a bydlení je určeno
především pro rodiny s dětmi, ale i jednotlivce jako podpůrný program pro příjemce sociálních

služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace. Jedná se také o
návazné tréninkové bydlení pro bývalé uživatele azylového bydlení.

Ekologické centrum os ESTER v Javorníku – Ekocentrum Rychleby,
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/09.03735
Středisko Ekologické centrum Rychleby
8 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 2020 doznalo dalších
změn. Spojení otevřeno denně v loňském pandemickém roce ovšem moc neplatilo, podstatnou
část roku musely být dveře s ohledem na pandemii COVID a nařízení vlády uzavřeny a
nepřístupny. V časech kdy bylo rozvolněno probíhaly aktivity podle plánu. Navíc se podařilo
začít realizovat projekt EVVO 2020-21, popsaný níže v textu.

Areál Červenka – Koupaliště a rodinný kemp
Díky rozvolnění mohlo být jak koupaliště tak i kemp v hlavní sezóně otevřen. Pro kemp je
v plánu zprovoznění rozšířeného sociálního zařízení.

Projekt EVVO 2020-21
Registrační číslo: 1200100062
Projekt – jeho jednotlivé aktivity - jsme zaměřili tématicky a obsahově do situace současné
cílové skupiny Ekologického centra Rychleby (ECR) tvořené dětmi základních škol regionu
Jesenicka. Školy mají stále vesnický charakter, který odpovídá regionální situaci. Tj., školy jsou
rozdělené na 1. až 5. ročník v dané obci a školy, které jsou tzv. spádové, které disponují 9

ročníky a hostí dojíždějící děti z okolních vesnic. Druhou cílovou skupinu tvoří děti
předškolního věku 5 – 6 let, které navštěvují vesnické MŠ a chystají se do první třídy základní
školy. Ovlivňujícím faktorem pro CS je velké procento dětí ze sociálně vyloučeného nebo
sociálním vyloučením ohroženého prostředí, které dominuje dlouhodobě v regionálních
poměrech jesenického okresu. Specifikem této cílové skupiny je především absence prakticky
orientované výuky zahrnující EVVO témata. Obsahem a aktivitami projektu se chceme podílet
na velmi praktickém průběhu výuky. K tomu slouží nejen učebny ECR, ale i exteriér areálu,
kde sídlí a žije tzv. Zelená učebna. A nejsme v aktivitách omezeni jen nejbližším okolím
Ekocentra, své místo v aktivitách má i ekologická farma v Zálesí.
Podstatou projektu je proto přitáhnout děti do přímého dění v přírodě, podílet se na poznávání
života, který nás v přírodě obklopuje, který však často nevidíme a proto ve skutečnosti přímo
ani neznáme nic podstatného o jeho existenci, důležitosti a našem vztahu k němu.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II
Registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008

Potravinová a materiální pomoc byla v roce 2020 zajišťována jak z projektu POMPO II, který
byl prodloužen z předchozího období. V rámci projektu jsme si z nabídnutého sortimentu
potravin a drogerie mohli sami do určitého finančního limitu, který byl vždy stanoven objednat
jednotlivé položky. Následně byly položky dodány do skladu Potravinové banky, která je pro
naši lokalitu umístěna v areálu Armády spásy v Šumperku, odtud jsme si pomoc převzali a
uložili do skladu u nás z kterého následně probíhala distribuce. Za rok 2020 byla převzata
pomoc v hodnotě cca 141 000,-Kč.

Potravinová banka
Dále byla v rámci odběrů z PB Olomouc nebo PB Šumperk odebrána pomoc ve váze 343,8,kg. S ohledem na pandemii COVID byla jarní potravinová sbírka potravin zrušena a podzimní
jsme se s ohledem na opětovný nástup COVIDu neúčastnili.

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 2020 úspěšně vykonalo VPP program 8 osob a SÚPM 1 osoba .

Veřejná služba
Během roku 2020 došlo k prodloužení smlouvy k výkonu VS stávající smlouva byla platná do
31.12.2020. Nově se smlouva prodloužila do 31.3.2021 . Za rok 2020 bylo aktivních 44 smluv

Probační a mediační služba
za rok 2020 odpracovávalo svůj trest celkem 5 osob.

Dotace z rozpočtu města Javorník
V roce 2020 nám město Javorník v rámci Individuální dotace z rozpočtu města poskytlo
dotaci na napuštění bazénu veřejného koupaliště pro letní sezónu 2020. Děkujeme!

Vánoční strom
I v pandemickém roce 2020, kdy byla realizace Vánočního stromu touto pandemií
poznamenána jsme do akce, kterou organizuje Martina Fafílková a Marcel Šos zapojili. 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. V roce 2020 byl
počet obdarovaných oproti roku 2019 snížen z 20 na 12 dětí. V rámci střediska každý KP navrhl
podle potřebnosti ze všech lokalit děti jejichž počet se ve výsledku musel snížit výběrem na
daných 12. Děti opět jako každý rok museli vyrobit přáníčko, které se následně IC v Katovně
v Jeseníku. Obsahem přáníčka bylo jméno dítěte, přání jehož finanční limit byl stanoven na
800,-Kč. Přáníčka si pak vybírali lidé s ohledem na pandemii prvně elektronicky přes facebook
a následně podle obsahu přání toto přání splnili. Všech 12 dětí bylo obdarováno podle svého
přání. 3 přáníčka si vybral i v této zvláště těžké době zejména pro jejich povolání kolektiv
Jesenické nemocnice a obdaroval společně s dětmi i jejich otce. Zaměstnancům bylo přes IC
Jeseník poděkování jak od otce tak i od dětí.

Další aktivity
Tyto aktivity jsou směřovány především k údržbě, obnově a provozu objektů a pozemků, které
ESTER užívá a vlastní a které jsou v některých případech zdrojem vlastních příjmů organizace.
Jedná se o :
Ekologické centrum Rychleby s areálem
Rekreační areál Červenka – kemp a veřejné koupaliště
Penzion Tabita
Udržování a správa nemovitostí a bytů:
Bytový dům Uhelná 156
Azylový dům pro rodiny s dětmi Uhelná 82
Komunitní centrum Uhelná se třemi byty a areálem
Komunitní centrum Javorník
Dům TREND Javorník
Dům ESTERKA spolu s areálem
Dům JONÁŠ Travná
Výcviková dřevodílna a sklady v Travné
Výcviková dřevodílna a sklady v Bílém Potoce

Profesní vzdělávání
Ze zákona je povinnost zajistit pracovníkům v sociálních službách profesní vzdělávání a
supervizi. Supervizorka Mgr. Jana Paloušková pravidelně přijela do střediska sociálních služeb
na supervizi. Další vzdělávání bylo zjištěno Mgr. Janou Lacmanovou na témata: Rizikové
situace v sociálních službách a jejich řešení, Procedurální standardy kvality sociálních služeb.
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.

Personalistika:
Název pozice
Vedoucí služby
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Administrativa
Asistenti
Ostatní
VPP
SÚPM

Počet osob
3
4
26
4
2
4
8
1

Počet přepočtených úvazků
0,75
2,5
21,33
3,8
0,79
1,0
1,08
0,23

Rozvaha k 31.12.2020 v tis. Kč
84589

Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek

80044

I.
II.
III.
IV.

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

91894
4061
-15911

B.

Krátkodobý majetek

4545

I.
II.
III.
IV.

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek krátkodobý
Náklady příštích období

-30
4528
47

Pasiva

84589

A.

Vlastní zdroje

78660

I.
II.
III.

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

76225
658
1777

B.

Cizí zdroje

5929

I.
II.
III.

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

980
2040
2909

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020 - 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
3
4

Dotace MPSV - sociální služby
Dotace ÚP zaměstnanost
Olomoucký kraj - Individuální projekty
Příjmy za služby

20631
3507
778
693
9501
3044
628
1990
490

21373
10864
273
2073
2521

5
6
7
8.
9.

Příspěvek na péči
Tržby z činnosti se sociálním zaměřením
Investiční dotace
Jiné výnosy
Dotace Město Javorník, včely

Hospodářský výsledek
Daň z příjmů

Hospodářský výsledek po zdanění

Zpracovala: Šubrtová
Javorník: 1.6.2021

237
3451
1577
335
42

742
-84

658

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 2020 nebyl co se podpory týká, úspěšný. Fond žádnou podporu jsme neudělili, nebylo
komu.
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 bankovních poplatků
jsme nezaznamenali žádné výdaje. Všechny potřebné
administrativní práce pro chod fondu jsou dobrovolným příspěvkem .
Z důvodů pandemie Covidu 19 a dopady do školního vzdělávání nebyl v průběhu roku 2020
udělen žádný příspěvek .
PODĚKOVÁNÍ
S důvěrou, že zase přijdou lepší časy , sledujeme budoucnost a předem děkujeme všem
dárcům.

KONTAKT : telefonní 737929078, 584440519
poštovní Zálesí 111, 79070 Javorník
IČ: 29392471
číslo účtu : 2458600349/0800

Eva Svobodová
předseda 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 2020 došlo ve čtvrtém čtvrtletí ke změně ve vedení ESTER z.s. a to jak na pozici
předsedy spolku tak ve funkci jednoho z ředitelů. Po rezignaci předsedkyně spolku paní
Matoušové byla do funkce zvolena paní Svobodová a na místo druhého ředitele byla zvolena
paní Matoušová.
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
DIČ: CZ 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
584440519 - Dům Esterka, Zálesí 111
584440211, 584440141 – hlavní kancelář spolku

Členové Správní rady :

Eva Svobodová– předsedkyně Správní rady a spolku,
Michaela Matoušová – 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
Uplynulý rok byl velmi náročný pro všechny občany naší země, nás v Ester nevyjímaje.
Uživatelé služeb, zejména pobytových, museli přijmout podmínky, které byly stanoveny
Vládou, zaměstnanci taktéž. V praxi to znamenalo nejen včas informovat o vydaných
nařízeních, trvat na hygienických postupech, ale také vyžadovat zákaz návštěv a cestování.
V komunitních centrech v začátku pandemie Covid 19 se šili roušky, sháněl materiál a
zaměstnanci odvedli obrovský kus práce. Takže velký dík patří všem, kteří se právě v dubnu,
kdy nebyly žádné roušky a respirátory, postarali o to, že jsme tato hygienická opatření zvládli
dodržet, v řadách zaměstnanců i uživatelů služeb. Naštěstí se nám všem ve službách Covid
vyhnul. Na podzim už přicházela další opatření a s tím spojená asistence při doučování dětí,
kterých bylo hodně a museli jsme některé sociální služby a jejich poskytování upravovat a
flexibilně reagovat na vzdělávací potřeby dětí.
Tímto bych chtěla vyjádřit velký dík i zástupcům sociálního odboru Olomouckého kraje, kteří
nás včas a velmi rychle informovali o změnách v opatřeních Vlády v oblasti poskytování
sociálních služeb a nejasné metodické pokyny s námi konzultovali.

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.
Děkujeme členům spolku, správní radě a všem přátelům a známým a všem lidem, kteří nás
podporovali a podporují a vkládají do Ester důvěru a naději.
Přeji nám všem, abychom rok 2021 ustáli a udrželi sociální služby a další aktivity Ester alespoň
tak, jako doposud.

Velké díky všem, kteří se aktuálně podíleli a dále podílí ať už finančně, materiálně,
dobrovolnicky, organizačně, prostě jakkoliv, na pomoci postiženým obcím živelnou
katastrofou….Těší mě, že nám tragické osudy lidí nejsou lhostejné…
Přeji všem pevné zdraví, sílu, odhodlání a…… otevřená srdce!

Michaela Matoušová

V Javorníku dne 29.6.2021
Tým spolutvůrců výroční zprávy: Michaela Matoušová, Abraham Staněk, Eva Svobodová,
Daniel Staněk, Pavlína Václavíková, Jiří Cholasta, Věra Rumanová, Alena Šubrtová, a Roman
Výborný

