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Jmenuji se Martina Nauš Ozorovská a je mi ctí Vám 
představit první výroční zprávu neziskové organizace 
POINT Milovice z. ú. za rok 2021. Pocházím z Ostrožské 
Nové Vsi na jižní Moravě, v Milovicích už ale žiji více 
než patnáct let. V Uherském Hradišti jsem vystudo-
vala gymnázium a na Univerzitě Hradec Králové obor 
Sociální politika a sociální práce. „Co mě do Milovic 
přiválo? Život!“ Mám ráda přírodu, moře a hory, ráda 
tančím, zpívám a čtu. Víc osobní už být nechci, chci vám 
povídat o lidech a službách v POINT Milovice, který 
jsem v roce 2021 založila a od té doby vedu jako ředitel-
ka. Nicméně historie sociálních služeb v Milovicích sahá 
dále do minulosti.

Jak jsem se k práci v sociálních službách  
v Milovicích dostala?

V roce 2012 jsem stála u založení prvního Nízkopra-
hového klubu v Milovicích jako registrované sociální 
služby určené pro neorganizované děti a mladé lidi  
od třinácti do šestadvaceti let. V Milovicích takové zaří-
zení chybělo. Brzy se ukázalo, že stejně užitečný by byl 
i klub zaměřený na mladší děti – v roce 2013 jsem tedy 
založila Nízkoprahový D-klub pro děti od šesti  
do dvanácti let.

Založit oba kluby pro mne byla v té době velká výzva. 
Viděla jsem smysl a potřebnost existence takového zaří-
zení ve městě, kde byl a dodnes je velký počet dětí  
a mladých lidí, kterým jsou kluby, oddíly a kroužky  
s pevnou organizací příliš těsnou klecí. 

Sociální služby po dobu svého 10letého působení  
(od r. 2012 do r. 2021 pod organizací Maminky dětem, 
z.s.) aktivně reagují na potřeby rodičů, dětí a mládeže, 
které průběžně vznikají v důsledku dynamického růstu 

počtu obyvatel našeho města a postupného dorůstání 
dětí. Doprovázení pěstounských rodin a sociálně-akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi jsou toho důkazem. 
Těmito službami navazujeme na činnost nízkopraho-
vých klubů, neboť rodinu vnímáme jako celek. 

Kdy se zrodil nápad vzniku naší  
organizace POINT Milovice?

Myšlenky na vznik nové organizace přicházely postupně 
v reakci na změny ve vedení organizace bývalé. Rozhod-
nutí poskytovat sociální služby a doprovázet pěstounské 
rodiny pod jednou střechou v rámci nové humanitární 
organizace POINT Milovice padlo pak v lednu 2021. Nic-
méně s ohledem na složitá vyjednávání i vlastní proces 
změny nás čekala dlouhá cesta, která trvala celý loňský 
rok. Veškeré kroky jsem postupně konzultovala uvnitř 
pracovního týmu i navenek s důležitými a zaintereso-
vanými subjekty, zadavateli sociálních služeb, zejména 
pak se zástupci Středočeského kraje a Města Milovic. 
Nová organizace oficiálně vznikla k 3. 6. 2021. Podařilo 
se nám úspěšně získat veškerá potřebná pověření  
a registrace k poskytování sociálních služeb a naše služ-
by se staly součástí Sítě sociálních služeb Středočeského 
kraje.

Kdo je typickým klientem našich služeb?

Typickými klienty našich nízkoprahových klubů jsou 
děti nebo mladí lidé z Milovic a blízkého okolí, kteří 
tráví volný čas neorganizovaně a jsou z nejrůznějších 
důvodů ohroženi sociálním vyloučením. Mají třeba 
nepodnětné rodinné zázemí, pohybují se v potenciálně 
delikventním prostředí. Klienty sociálně-aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi jsou často neúplné rodiny, 
rodiny, které patří k některé z minorit, jež se potýká  
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Jsme tu pro každého.

Nesoudíme – Pomáháme  
najít směr – profesionálně.

Odvážně měníme  
prostředí kolem nás.

Začtěte se do naší výroční  
zprávy a přesvědčte se sami.

s předsudky majoritní společnosti, jejich členové mají 
problémy s návykovými látkami a podobně. Nejčastější 
problémy, které u našich klientských rodin řešíme,  
spadají do oblasti výchovných problémů, partnerských  
a mezigeneračních vztahů, bydlení, zaměstnání, dluhové 
problematiky, školní docházky, prospěchu dětí a podob-
ně. Každoročně v rámci sociálně-aktivizačních služeb 
poskytneme pomoc a podporu téměř 100 rodinám  
s dětmi (v Milovicích, Lysé nad Labem a Benátkách nad 
Jizerou) a „zachráníme“ ročně okolo 3–5 dětí před 
náhradní rodinnou péčí, resp. umístěním do ústavní péče 
tím, že se za konkrétní rodiny zaručíme. 

Co podle mě děti a mladí lidé, kteří k nám 
přicházejí, potřebují nejvíc? Co u nás – možná 
podvědomě – hledají především?

Děti a mladí lidé, kteří navštěvují naše nízkoprahové 
kluby, u nás hledají zejména pomoc a podporu, bez-
pečné místo, kde mohou trávit volný čas s minimem 
omezení. Přicházejí sem s pomocí našich sociálních 
pracovníků hledat odpovědi na problémy, které  
ve svém věku řeší.

Jak chod služeb ovlivnil Covid?

Naši pracovníci se v době pandemie aktivně snažili zů-
stat co nejvíce v kontaktu se svými klienty. Většina naší 
práce se přenesla do online prostředí. Nicméně, pokud 
to situace dovolila, nabízeli jsme klientům možnost 
individuálního setkání nebo online výuky či doučování, 
o které je v současné době stále velký zájem. 

Z toho důvodu jsme realizovali kampaň Dobroučko,  
v rámci které jsme hledali dobrovolníky z řad široké  
veřejnosti, kteří by s online výukou a doučováním 
pomohli nejen našim klientům. Tato doba nás hodně 
prověřila, ale i mnohé naučila. 

A již nyní připravujeme řadu projektů, které vzešly 
právě z reakce na pandemii a kterým se chceme v blízké 
budoucnosti věnovat. Jedním z nich je např. zřízení 
humanitárního skladu pro potřebné lidi nebo založení 
psychologické poradny. Více zatím prozrazovat nebudu, 
ale můžete se těšit!

Jak se na naše služby dívají místní? Nejsou jim 
trnem v oku? Nebojí se, že se u nás koncentru-
je problematická klientela, která může v okolí 
působit např. delikventně?

Během existence sociálních služeb v Milovicích se se-
tkáváme s různými reakcemi a názory široké veřejnosti 
na naši činnost: Jak pozitivními, tak i těmi méně pozi-
tivními. Od počátku však činnost obou klubů i dalších 
našich středisek sociálních služeb prezentujeme. To 
je velmi důležité – rozsáhlou publicitou našich aktivit 
veřejnosti můžeme předejít řadě fám a nepochopení. 
Pravidelně proto informujeme obyvatele i instituce  
a organizace nejen v Milovicích prostřednictvím tiště-
ných a online médií i sociálních sítí o tom, jak je naše 
činnost společensky prospěšná. Do tíživé sociální situa-
ce se může dostat kdokoli z nás.   

Jsou Milovice něčím specifické – přežívá v nich 
třeba stále duch bývalého vojenského prostoru? 
Netrpí Milovice tím, čím po válce trpělo pohra-
ničí – osídlením lidmi bez kořenů?

Ano, někdy mám takový dojem, jako bych se ocitla  
ve filmu Zdivočelá země. Ale za tu dobu, co zde žiji  
a aktivně působím, vidím, jak se město Milovice dyna-
micky rozvíjí, včetně našich služeb.  Lidé zde stále více 
zůstávají a přijímají Milovice za svůj domov. Věřím, že 
toto město je a bude dobrým místem k životu s řadou 
příležitostí, které by člověk jinde nenašel. A organizace 
POINT Milovice je toho důkazem.
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Co o nás řekli
„Organizace POINT působí v Milovicích a pracuje s těmi nej-

potřebnějšími. Vážím si toho, že umí reagovat na aktuální 
potřeby, které ve společnosti vznikají. Během pandemie se 

například začala intenzivněji věnovat doučování dětí. Také ví, 
jak je důležité znát a propojovat se s ostatními, a tak pravidel-

ně pořádají regionální setkání poskytovatelů soc. služeb.“

Ludmila Šimková 
místostarostka Města Milovice

„Organizace POINT Milovice v uplynulém 
roce vůbec nezahálela, ale právě naopak, 
aktivně pomáhala svým klientům s online 

připojením, školním doučováním a dalšími 
navazujícími sociálními službami. Jejich 

práci a nasazení, zejména v nelehkém období 
pandemie Covid 19, si nesmírně vážíme.“

Cyril Koky, 
odborný referent pro oblast národ-

nostních menšin na Krajském úřadě 
Středočeského kraje

„Vážíme si Vaší partnerské a profesionální spolupráce při řeše-
ní nepříznivých sociálních situací klientů a klientek. Spolupráce 
mezi jednotlivými službami v Milovicích (NZDM, SAS (POINT), 
TP (ČAS)) se ukazuje jako velmi efektivní a užitečná. Těšíme se 
na spolupráci i v letech dalších a přejeme Vám hodně úspěchů.“

Martin Holeček 
Centrum adiktologických 

služeb Nymburk, 
Laxus z.ú., vedoucí skužby
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Kdo jsme a pro koho jsme? 

Nezisková organizace, která poskytuje sociální služby 
a služby sociálně-právní ochrany pro děti, mladé lidi, 
rodiny s dětmi a pěstouny. Nabízíme bezpečný prostor, 
pomoc, poradenství a podporu osobám v obtížné životní 
situaci. Rovněž pořádáme různé akce a vzdělávání za-
cílené na místní komunitu. Chceme se tak spolupodílet 
na zlepšování podmínek života v Milovicích a blízkém 
okolí. Iniciujeme a zapojujeme se do síťování a spolu-
práce mezi poskytovateli sociálních a dalších souvisejí-
cích služeb v regionu.

Čím se lišíme od ostatních? 

Ke všem, se kterými pracujeme, přistupujeme individu-
álně, dle jejich potřeb. Na prvním místě je vždy zájem 
našich uživatelů a klientů. Zakládáme si na důvěře  
a profesionálním přístupu. Dokážeme nabízet pomoc  
s nadhledem a zároveň se nebojíme využívat nová  
a neotřelá řešení. Všechny naše služby jsou navzájem 
provázané a propojené. 

Jak pracujeme?

Náš tým tvoří vzdělaní profesionálové z rozličných 
oborů pomáhajících profesí, kteří mají bohaté profesní 
a životní zkušenosti nejen z neziskového, ale i veřejného 
sektoru, ale i z podnikání. Ke své práci využíváme celé 
spektrum metod sociální práce, které vždy přizpůsobu-
jeme potřebám těch, jimž pomáháme. Do naší práce se 
snažíme zařazovat nejnovější trendy z oboru sociální 
práce. Zakládáme si na týmové spolupráci, pečlivém 
plánování a empatickém přístupu. Všichni zaměstnanci 
organizace se dlouhodobě vzdělávají.

POINT Milovice z.ú. zahájil svou činnost v červenci 
2021 na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, uděleného rozhodnutím Středočeského 
krajského úřadu.

Prostory

Prostorná kancelář v Milovicích je vybavena jak pro sa-
motnou administrativní práci dvou pracovnic (pracovní 
stoly, počítač, kopírka, tiskárna, uzamykatelné úlož-
né prostory), tak jednání. Součástí velké místnosti je 
dětský koutek s kobercem vybavený malou kuchyňkou, 
knihovnou, dětským stolkem se židličkami a množstvím 
hraček, her a knížek pro různě velké děti. Součástí 
„dětské zóny“ je pohodlný gauč s křesly pro jednání 
dospělých, ale i možnost přebalení a nakrmení těch 
nejmenších. Prostor doplňují dva pracovní stoly pro 
jednání až 15 osob (setkání pěstounů, školení, přípa-
dové konference a jiné) a kuchyňský kout s lednicí pro 
možnost drobného pohoštění.
 
Statistika

V roce 2021 jsme doprovázeli celkem 21 rodin. Celkem 
35 dětí svěřených do pěstounské péče u 27 pěstounů, 
kteří mají ještě 17 svých biologických nezletilých dětí. 
Pracujeme samozřejmě i s dalšími dospělými v rodině  
a s biologickými rodiči svěřených dětí, kterých bylo  
v roce 2021 devatenáct.  

Příbuzenští pěstouni – prarodiče: 17   
(z toho 4 manželské páry)
Příbuzenští pěstouni – teta: 2
Nepříbuzenští pěstouni: 5 (z toho 1 manželský pár)
Pěstouni na přechodnou dobu: 2 (1 manželský pár)
Z toho 2 rodiny zprostředkované pěstounské péče  
a 19 rodin nezprostředkované pěstounské péče.

Z uvedeného počtu je 8 rodin minoritního a 13 rodin 
majoritního etnika. Z počtu 35 dětí je 22 chlapců  
a 13 děvčat.
 
Nejčastější problémy, které u rodin řešíme

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  
– v průběhu roku se na nás obraceli klienti s žádostí  
o radu v otázkách výchovy a péče o dítě; v závažnějších 
případech jim byly předány kontakty na příslušné 
odborníky, dětského psychologa apod.

Poskytování nebo zprostředkování poradenství 
rodičům při výchově a vzdělávání dítěte  
a při péči o dítě zdravotně postižené – navazování 
a udržování kontaktů se školskými zařízeními v Milo-
vicích, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi, Nymburce; 
zajišťování doučování v rámci D-klubu v Milovicích, 
což je nízkoprahové zařízení pro trávení volného času 
dětí, ale i doučování; pomoc při zajištění předškolního 
vzdělávání.

Rodině v tíživé životní situaci jsme pomáhali 
se zajištěním náhradního bydlení a nezbytných 
základních věcí denní potřeby do doby, nežli se v novém 
bydlišti zaklimatizovali a dokázali se samostatně postarat 
o všechny náležitosti s tím spojené. Zajistili jsme jim ná-
vaznost na sklad pro pěstouny s nabídkou oblečení a jiné.

Doprovázíme pěstouny na schůzky ve školách 
– zjistili jsme, že nedorozumění mezi školou a pěstou-
ny se dá eliminovat naší účastí na jednání, třídních 
schůzkách apod. To platí především v rodinách sociálně 
slabších nebo na jednáních na odborném učilišti, kde 
už jednají se studenty, kteří nejsou vázani zákonnou 
povinnou školní docházkou, jinak. 

Představení POINT Milovice Vlastní činnosti – pěstouni
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Vzdělávání a služby, které  
rodinám nabízíme a zajišťujeme

Pěstounské rodiny doprovázíme a minimálně v pra-
videlném dvouměsíčním intervalu je navštěvujeme. 
Jednou za 6 měsíců jsou vypracovávány a zasílány zá-
věrečné zprávy pro orgán Sociálně-právní ochrany dětí 
o sledování výkonu PP v rodině. Mimo tyto zákonem 
stanovené časové intervaly jsou pracovnice rodinám 
k dispozici každý pracovní den a řeší spolu případné 
problémy. Nejčastěji jde o problémy s učením, chová-
ním dětí, poznámky, doučování, zapojení do zájmových 
kroužků, návštěvy NZDM, konzultace s psychologem, 
speciálním pedagogem, logopedickou péči apod.  
S žádostí o pomoc se na nás mohou obrátit kdykoliv.  
S přechodnými pěstouny jsme v intenzivním kontaktu. 

Pro pěstouny zajišťujeme školení, odbornou psycho-
logickou a terapeutickou pomoc. V rámci povinného 
vzdělávání pěstounů jsme nabídli a zprostředkovali 
semináře na téma: „Hranice při výchově dětí v NRP“, 
lektor PhDr. Štefan Šarkőzy, „Kdo u vás nosí dárky 
a jak mluvíme s dětmi o Vánocích?“ s lektorkou  
Mgr. Michaelou Vlasákovou Charyparovou. 

Dětem pomáháme zprostředkovat psychologickou  
a terapeutickou pomoc. Aktivně pomáháme při hledání 
vhodných zájmových aktivit, letních táborů a podobně. 
a vše finančně podporujeme. 

Příklad dobré praxe

V létě převzala zprostředkovaná pěstounka do péče 
své rodiny již druhou holčičku ze 100 km vzdáleného 
dětského centra. Při zprostředkování jí OSPOD i DC 
ujišťovaly, že dítě nemá kontakty s biologickými rodiči 
a že je v zájmu dítěte se začlenit do fungující náhradní 
rodiny, byť je to mimo kraj a na poměrně vzdáleném 
místě. Do měsíce od převzetí holčičky do pěstounské 
rodiny si zažádala matka o kontakty. Vycházíme matce 

vstříc, ale zároveň chráníme pěstounskou rodinu před 
zneužíváním. Na půl cesty mezi bydlištěm pěstounky  
a bydlištěm matky jsme provedli průzkum možností, 
domluvili se s místní charitou na využití možných pro-
stor v případě nepříznivého počasí a pěstounku na její 
přání na kontakty doprovázíme.

Spolupráce s dalšími  
organizacemi a institucemi

OSPOD: Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Černošice, 
Čakovice, Vlašim, Poděbrady, Nymburk
Základní školy: ZŠ Juventa Milovice, ZŠ TGM Milovi-
ce, ZŠ speciální Lysá nad Labem, ZŠ Kosmonosy,  
1. ZŠ Mladá Boleslav, SOU společného stravování  
Poděbrady, SOU Nymburk
Další organizace: MěU Milovice, MěU Lysá nad 
Labem, UP Milovice, UP Nymburk, UP Mladá Boleslav, 
Luma Mladá Boleslav, Respondeo Mladá Boleslav a jiné.

Plán pro rok 2022

V roce 2022 hodláme pokračovat v dosavadních  
aktivitách – v poradenských i terapeutických službách 
jednotlivcům i rodinám a pomoci jim tak v náročných 
životních situacích.

Zároveň budeme podporovat a doprovázet pěstouny  
a děti, které našly domov v rodinách, nikoliv v ústav-
ním zařízení. Jsme připraveni přijmout pod křídla naší 
organizace nové pěstounské rodiny nejen z Milovic,  
ale z celého Středočeského kraje. 

V plánu máme další vybavení prostor potřebami pro 
děti i dospělé. Vše bude sloužit jak zaměstnancům, tak 
i pěstounům, při vzdělávacích seminářích i klientům 
centra. 

Plánujeme přijmout do našich řad novou sociální pra-
covnici, výběrové řízení plánujeme na začátek roku 2022.

Náš tým:

Mgr. Martina Nauš Ozorovská  
statutární zástupkyně 
a odborný garant služby 

Květuše Tobiášová  
sociální pracovnice 
doprovázení pěstounských rodin

Mgr. Eva Černá  
sociální pracovnice 
doprovázení pěstounských rodin 

Kontakty:

Fakturační údaje
POINT Milovice z. ú.
Tyršova 1533, 289 23 Milovice
IČ: 108 77 908
Zápis v rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
oddíl U, vložka č. 959
Telefon: 702 036 896
E-mail: napis@pointmilovice.cz
Bankovní spojení: 123-3966880257/0100
Korespondenční adresa: POINT Milovice,  
Komenského 582, 289 24 Milovice
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         Tábory (ve spolupráci s Maminky dětem)

V červenci uspořádalo středisko POINT Klubovna ve 
spolupráci s Maminky dětem první vlastní příměstské 
tábory pro veřejnost, a to ve třech turnusech. Program 
byl plný zajímavých aktivit a zábavy. Tábory probíha-
ly v prostorách POINT Klubovna, pracovnice s dětmi 
pořádaly také výlety do blízkého okolí i mimo Milovice. 
Ohlasy rodičů na tábor byly velmi nadšené.

         Příklad dobré praxe

Klient E. (9 let) z pěstounské rodiny byl až do léta vždy 
kromě školy se svou pěstounkou. Pracovnice POINT 
Rodina dlouhodobě pracovala na tom, aby pěstounka 
uvolnila s E. vzájemnou vazbu. Nakonec pěstounka po-
chopila, že E. potřebuje trávit čas v dětském kolektivu  
i mimo školu a zvláště o prázdninách se potřebuje soci-
alizovat s vrstevníky. E. se zúčastnil dvou běhů tábora 
a pobyt si užíval plnými doušky. Aktivně se zapojoval 
do všech aktivit a byl velmi nadšený z výletů a exkurzí. 
Největším zážitkem pro něho byla návštěva na služebně 
Městské policie a stanici HZS Milovice. Příští rok se na 
tábor chystá znovu.

Vlastní činnosti – další 
významné aktivity
 
AKTIVITY 2021



S organizací Fair Trade Česko a Slovensko spolupracu-
jeme průběžně a snažíme se o posílení osvěty férového 
přístupu k životnímu prostředí, lidskému jedinci  
i celému světu. 

         Humanitární sklad

Středisko průběžně přijímá humanitární sbírky  
od partnerských organizací, již dvě sbírky přijalo od 
Klubu svobodných matek (v květnu se jednalo o 150 kg 
a v říjnu o 240 Kg oblečení pro děti i dospělé), pravidel-
ně dostává z RC Milovice i RC Parníček oblečení, boty  
i doplňky, které zbyly z dětských bazarů. 

Nadále se propojuje s dalšími organizacemi i fyzickými 
osobami, které by mohly pomoci. Od listopadu je 
v POINT Rodina otevřen humanitární sklad. Každou 
středu probíhá v prostorách střediska příjem i výdej 
oblečení, doplňků, sanitárních věcí, umělé výživy  
a podobně. Někdy k nám doputuje i kočárek pro děti, 
kus nábytku či doplňky do domácnosti. 

         Individuální poradenství a konzultace

Prevence stresu a psychohygiena se zejména během 
doby covidové pandemie stala aktuálně nezbytnou 
lidskou potřebou a zároveň podstatnou prevencí dušev-
ních či psychosomatických obtíží. Rodinné poradenství 
a konzultace v jakékoliv obtížné situaci je u nás samo-
zřejmostí. 

         Regionální setkání poskytovatelů  
         sociálních služeb

V říjnu jsme v prostorách Radnice Města Milovice 
uspořádali již IV. Regionální setkání poskytovatelů  
sociálních služeb. Akce se koná každé dva roky. Posled-
ní setkání se však uskutečnilo v roce 2018, v roce 2020 
se konference z důvodu vládních opatření spojených  
s onemocněním covid-19 nekonala.

Setkání se zúčastnilo na 40 lidí z řad poskytovatelů 
sociálních služeb pro rodiny s dětmi, orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí, nestátních neziskových organi-
zací, fyzických a právnických osob a zástupců veřejné 
správy z Milovic, Lysé nad Labem, Nymburku, Podě-
brad a jiné.

Setkání se velice povedlo, ukázalo se zde především 
to, jak důležitá byla v době pandemie role jednotlivých 
poskytovatelů sociálních služeb i skutečnost, že se  
v období pandemie zvýšila prestiž sociální práce jako 
profese. 

         Výstava na stromech
 
V říjnu jsme se v rámci Týdne důstojné práce zúčastnili 
celorepublikového happeningu Život v bavlně, která 
byla loňskou edicí Výstavy na stromech. Každý rok  
v říjnu ji pořádá Fairtrade Česko a Slovensko. 
 
Výstava se uskutečnila před prostorem POINT Rodina, 
obrazy s edukativními texty byly vyvěšeny na stromech. 
Jednotlivé panely informovaly naše klienty i veřejnost 
o podmínkách pěstování bavlny a častých problémech, 
které jsou spojené s její produkcí. 
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         Vánoce s Krabicemi od bot

I letos se POINT Rodina zapojila do dobročinného pro-
jektu Krabice od bot. Pracovnice převezly krabice od bot 
s dárky ze sběrného místa Domov Na Zámku Lysá nad 
Labem a roztřídily mezi rodiny s dětmi. V některých 
krabicích byla i ručně psaná a malovaná přání od jiných 
dětí, která měla potěšit děti ze sociálně potřebných ro-
din. Takové dárky nám všem udělaly ohromnou radost 
a zahřály nás u srdce. S klienty jsme si dárky společně 
rozbalily a k tomu jsme pojídaly vlastnoručně zdobené 
perníčky. Velký dík patří vrchní sestře z Domov Na 
Zámku Lysá nad Labem Bc. Jaroslavě Lochmanové 
a zejména panu Jiřímu Antošovi ze zábavního parku 
Rodinný Park Mirakulum, který nám půjčil auto.

         Dobrovolníci

Naše organizace má síť dobrovolníků, kteří pomáhají 
napříč středisky. Jejich hlavní náplň je doučování dětí 
a mládeže. Pomáhají však také při přípravě a realiza-
ci volnočasových aktivit pro děti či veřejnost, třídění 
hmotné pomoci nebo úklidu. 

V roce 2021 jsme spustili kampaň Dobroučko a nabízeli 
jsme doučování v prostorách POINT Klubovna nejen 
našim klientům, ale i žákům ZŠ i SŠ v Milovicích, Lysé 
nad Labem a okolí. 

Dobrovolníci dále pomáhají na jednorázových akcích 
pro klienty i tým, ale také např. s tvorbou webu.

         Flying Kards

Od září probíhají v klubu výtvarné dílny. V listopadu 
malovaly děti z klientských rodin obrázky pro výrobu 
tzv. Flying Kards neboli létajících přáníček, která putují 
z našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 
do USA. Výroba přání byla tematicky zaměřena na 
Vánoce a soutěž nesla název Secret Santa, děti malovaly 
svá největší přání. V D-klubu používali klienti běžné 
výtvarné postupy, v Nízkoprahu si vyzkoušeli grafickou 
metodu spolu s pedagožkou a ilustrátorkou Martou 
Červákovou. Výherci obdrželi z USA odměnu, která jim 
byla slavnostně předána na vánočním večírku.



Pracovnice POINT Rodina se průběžně vzdělávají  
a pracují na své profesionalizaci, jak jen to jde. 

Samozřejmostí jsou pravidelné supervize a stáže  
v jiných sociálních neziskových organizacích. 

Na podzim proběhla školení: Aktuální problémy exe-
kučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního 
práva od JUDr. Martiny Kasíkové (Agentura BOVA), 
Práva, povinnosti v NRP – pod taktovkou Mgr. Štefana 
Šarkőziho a také Základy krizové intervence nejen pro 
streetwork I z dílny Mgr. Petera Porubského  
a Mgr. Lenky Ottové, organizovaný Českou asociací 
streetwork (ve spolupráci s Institutem kontaktní práce), 
s níž organizace úzce spolupracuje. 

V prosinci se tým POINT Rodina zúčastnil konference 
na téma Stop sociálnímu vyloučení ve Středočeském 
kraji v Kutné Hoře, kterou pořádal Krajský úřad  
Středočeského kraje. 

Jak na sobě pracujeme? 



Finanční rozvaha 2021

Zakázky Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

Úřad práce Česká republika 177 112,00 177 112,00 0,00

Zisková činnost 0,00 8 000,00 8 000,00

Dary - nadace 2 313,40 7 056,00 4 742,60

Celkem 179 425,40 192 168,00 12 742,60

Výsledek hospodaření podle jednotlivých činností a zakázek za rok 2021 

Přehled o přijatých a poskytnutých darech:
Zapsaný ústav v roce 2021 přijal dary od Nadace VIA v částce 7 056 Kč.  
Žádné dary neposkytl. 

 
Název položky Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

A. Náklady 2 313 177 112

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 313 92 671

Náklady na cestovné 0 5 313

Ostatní služby 2 313 87 358

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0

III. Osobní náklady 0 84 441

Mzdové náklady 0 63 034

Zákonné sociální pojištění 0 21 307

Ostatní sociální pojištění 0 100

IV. Daně a poplatky celkem 0 0

V. Ostatní náklady celkem 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  
a opravných položek celkem 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0

VIII. Daň z příjmů 0 0

Náklady celkem 2 313 177 112

B. Výnosy 15 056 177 112

I. Provozní dotace 0 177 112

II. Přijaté příspěvky 0 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 8 000 0

IV. Ostatní výnosy 7 056 0

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

Výnosy celkem 15 056 177 112 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 12 742 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 12 742 0

Výkaz zisku a ztrát POINT Milovice v plném rozsahu ke dni 31.12.2021 (v celých tisících Kč)
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Účetní rozvaha

Aktiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

Krátkodobý majetek celkem 172 200
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 3 000 0

Odběratelé 3 000 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 167 981 0

Peněžní prostředky v pokladně 187 0
Ceniny 167 794 0

IV. Jiná aktiva celkem 1 219 0
Aktiva celkem 172 200 0

 
Pasiva Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 12 742 0
I. Jmění celkem 0 0
II. Výsledek hospodaření celkem 12 742 0

Účet výsledku hospodaření 12 742 0
B. Cizí zdroje celkem 159 458 0
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 159 458 0

Dodavatelé 10 000 0
Zaměstnanci 11 100 0
„Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění“

6 720 0

Ostatní přímé daně 2 250 0
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 122 888 0
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 6 500 0

IV. Jiná pasiva celkem 0 0
Pasiva celkem 172 200 0

Fokus směrem ke komunitě

Fokus mediálního zásahu organizace POINT Milovice 
byla především systematická snaha seznámit veřejnost 
s nově vznikající organizací, která zaštiťuje stávající 
střediska pod jednou střechou. Tématem tedy byla čin-
nost a aktivity, které šly napříč celou organizací. Kromě 
základního představení organizace a působení jednotli-
vých středisek jsme přednostně medializovali aktivity, 
které ukazovaly propojení s komunitou. Právě na cestě 
otevírání se komunitě a široké veřejnosti nám mediální 
výstupy pomáhají nejvíce.

Nástroje

Základním nástrojem public relations jsou sociální sítě, 
kde mapujeme největší zásah.

Pro širokou veřejnost slouží Facebookový účet  
POINT Milovice, který aktuálně čítá 346 sledujících  
a 302 fanoušků.

Zmínky o naší organizaci se pravidelně objevují  
v tištěných i online médiích. Pravidelné výstupy  
máme v online i tištěné verzi Nymburského deníku,  
v milovickém ECHU a lyských Listech.

O vybraných počinech natáčí reportáže digitální regi-
onální televize SNEWS, která se velmi dobře podílí na 
šíření povědomí o naší organizaci směrem k veřejnosti. 
Odkazy na reportáže jsou sdíleny na Facebooku  
TV SNEWS, který má 2400 fanoušků.

Za rok 2021 se organizace může pochlubit i prvním za-
hraničním výstupem, a to článkem ve studentských no-
vinách Univerzity Huntley High School, který napsala 
senior studentka Ellie Armstrong spolu s Niki Vavřínek. 
Odkaz na článek sdílelo na Facebooku 3000 studentů.

Média
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Napsali nám

V Lysé nad Labem, Milovicích  a Kostomlatech nad Labem  proběhne TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 9. 1. 2022 od 9.00 do 11. hodin,během mše v kostele sv. Jana Křtitele. 
Přispět také můžete na tentokód, který nám byl přidělen, a tyto dary se budou k našísbírce  připočítávat. Vám všem, kdo přispějěte,patří velké poděkování.

 Jaroslava Labutová Farní charita v Lysé nad Labem

QR	platba

Poděkování za adventní koncert
Poděkování	 za	 Adventní	 koncert,	 který	se	konal	5.	prosince	v	kostele	sv.	Jana	Křti-tele.	Účinkoval	pěvecký	sbor	Quantum	Tet	pod	vedením	Jany	Erbenové.Děkujeme	také	vám	všem,	kteří	jste	při-šli	 a	 přispěli	 dětem	 z	 Dětského	 domova	 v	Milovicích.
Bylo	 vybráno	 10	 303	 Kč.	 Vybranou	částku	 a	 dárky	 pro	 děti	 jsme	 předali	paní	 ředitelce,	 která	 také	 moc	 a	 moc	děkuje.	

Jaroslava	LabutováFarní	charita	Lysá	nad	Labem

Organizace	POINT	Milovice	se	i	letos	zapo-jila	 do	 celostátního	 charitativního	 projektu	Krabice	od	bot.	Ředitelka	Mgr.	Martina	Nauš	Ozorovská	by	 ráda	tímto	poděkovala	všem	občanům	z	města	Lysá	nad	Labem	a	okolí,	kte-ří	se	akce	aktivně	zúčastnili. „Jmenovitě pak 

děkuji zejména Bc. Jaroslavě Lochmanové, vedoucí sestře Domova na Zámku v Lysé nad Labem, která se i letos podílela na distribuci Krabic. Velký dík patří také panu Jiřímu An-tošovi ze zábavního parku Mirakulum za to, že organizaci zapůjčil auto k převozu krabic  z Lysé nad Labem do Milovic“. Krabice	 od	 bot	 je	 největší	 českou	 sbír-kou	dárků	pro	děti	v	nouzi,	organizovanou	Diakonií	Českobratrské	církve	evangelické.	Cílem	 celé	 charitativní	 akce	 je	 potěšit	 co	nejvíce	dětí	žijících	v	tíživé	sociální	 situa-ci	a	 zajistit	 jim	hezké	Vánoce.	Pracovnice	 POINT	 Milovice	 zajistily,	 že	 Krabice	 byly	rozděleny	 mezi	 sociálně	 znevýhodněné	rodiny	z	řad	klientů	POINT	Rodina	a	děti	a	mládež	z	nízkoprahových	klubů	(POINT	Klu-bovna)	v	Milovicích.	„Jsme rádi, že se stej-ně jako předešlé roky můžeme této krásné akce zúčastnit a společně s Vámi rozdávat více radosti zvláště v této pro všechny ne-lehké době“,	říká	ředitelka	POINT	Milovice	Ozorovská	a	dodává:	„Věříme, že dárky děti  i jejich rodiny opravdu potěší.“

www.krabiceodbot.cz	www.pointmilovice.cz

Krabice od bot



Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali  
všem partnerům a sponzorům.
Bez vás by to nešlo!

V roce 2021 nás finančně podpořili:

ÚP České republiky – Krajská pobočka Příbram
Římskokatolická farnost Milovice 

Naše klienty finančně i materiálně  
podpořily organizace:

Klub svobodných matek
Nadace Lilie a Karla Janečkových
Nadace J a T

Speciální poděkování:

Speciální poděkování patří Petře Kennedy  
z www.dobrejnapad.cz, která nám zdarma  
vytvořila zcela nové webové stránky.

Materiální podporu pro naše klienty  
poskytly organizace:

firma YABOK
Organizace ROMODROM
Společnost Procházka Váš řezník
Merhautovo pekařství 
Mirákulum
Respilon
DM

Dále děkujeme spolupracujícím  
organizacím:

Středočeský kraj
MěÚ Milovice 
MěÚ Lysá nad Labem
ÚP Milovice
OSPOD Lysá nad Labem 
Městská knihovna Milovice
Městská knihovna Lysá nad Labem
ZŠ Juventa Milovice
ZŠ TGM Milovice
ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
ZŠ JAK Lysá nad Labem 
Městská policie Milovice
HZS Milovice
Laxus
Semiramis z. ú.
Rodinné centrum Milovice
Rodinné centrum Parníček
KoniPAS
Probační a mediační služba Nymburk
Respondeo
OSPOD: Mladá Boleslav, Nymburk, Černošice,  
Čakovice, Vlašim a Praha 10.
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napis@pointmilovice.cz

www.facebook.com/pointmilovice

www.instagram.com/pointmilovice

www.pointmilovice.cz

POINT Milovice z. ú.
Tyršova 1533, 289 23 Milovice

IČ: 108 77 908




