Výroční zpráva
občanského sdružení

Filadelfie Přístav Oldřichovice

2008

Vážení přátelé.
Díky milosti Boží, náklonnosti sponzorů, obětavosti členů našeho sdružení
a i přes neochotu poslanců měnit naše
zákony rychleji k lepšímu se nám podařilo, dle mého mínění, udělat v minulém
roce kus dobré práce. Situace je však
taková, že je téměř nemožné získat nějaký
grant na investice. Přitom právě na investice potřebujeme několik miliónů korun,
abychom mohli pokračovat v naší hlavní
činnosti – výstavbě rodinných domků pro pěstounské rodiny.
Přihlédneme-li však k žebříčku hodnot v naší společnosti, není se
ani co divit, že je situace taková, jaká je. Státní ﬁnance často tečou
do oblastí, které často nemají s prevencí patologických jevů v naší
společnosti nic společného a nic neřeší. Občas se spíše řeší ,,kolik
se toho letos proﬁnancovalo“, ale zda-li to komu pomůže nebo ne,
jako by bylo vedlejší. Často mám dojem, jak by někdo říkal „my jsme
ty peníze utratili a to je hlavní, úkol byl splněn. Místo jedné budovy
jsme sice při dobrém hospodaření za ty peníze mohli postavit budov
pět, ale to přece nehraje žádnou roli“. Já si však osobně myslím, že je
obrovský rozdíl, jestli pomůžeme pěti lidem, nebo dvaceti pěti lidem.
Kdybych byl navíc jedním z nich, určitě by mi tento laxní přístup lidí
na odpovědných místech začal vadit.
Zkusme tedy trošku pozměnit ono staré české přísloví a hlásat
spíše ,,co tě nepálí – has !“.

Ředitel OS Přístav - Oldřichovice

Bruno Heider

Proﬁl občanského sdružení

Občanské sdružení Filadelﬁe - Přístav Oldřichovice je
nestátní nezisková organizace založená 17. 3. 2003.
Naším posláním je podporovat náhradní rodinnou péči.
Jsou totiž děti, které žijí s mámou a tátou. Jsou ale i děti,
které rodinný život nepoznaly. Rodiče se o ně nechtějí,
nebo nemohou starat a tak se ocitají v dětských domovech. Podle zpráv je v našem moravskoslezském kraji během jednoho roku téměř 400
dětí umístěno do ústavní péče, kde při nejlepší vůli a snaze nedokážou těmto dětem
nahradit lásku rodiny a teplo domova. Proto se snažíme pomoci právě dětem opuštěným
a osiřelým, u kterých není naděje na to, že by se kdy mohly vrátit do své vlastní rodiny. Za nejefektivnější a trvalou pomoc těmto dětem považujeme to, když se je podaří
umístit do náhradní rodiny. Vycházíme přitom ze situace, že počet dětí v ústavní péči v
naší republice neustále alarmujícím způsobem roste. Tento negativní trend se snažíme s
naším malým přispěním zvrátit k lepšímu.

Metody práce

Naše aktivity můžeme rozdělit do tří směrů :
1. Propagace náhradní rodinné péče a vyhledávání vhodných pěstounských rodin
2. Výstavba rodinných domů pro tyto rodiny
3. Následná péče o tyto rodiny
Podle našich zkušeností je totiž řada zájemců o pěstounskou péči, ale bez účinné pomoci se obávají udělat tento odvážný krok ve svém životě. Stejně tak je řada pěstounských rodin, které by si vzaly i více dětí do své péče, ale nemají pro to vhodné bytové
podmínky. Pro tyto vzácné lidi stavíme rodinné domky, kde si mohou vzít až šest dětí
do pěstounské péče. Snažíme se, aby v těchto rodinách byly naplněny všechny základní
potřeby umístěných dětí. Toho chceme dosáhnout pomocí několika klíčových prvků, za
které považujeme:
♦ Stabilní manželský pár
♦ Křesťanská výchova, zejména důraz na morální hodnoty založené na křesťanských základech, které mohou děti
vybavit k tomu, aby odolávaly různým negativním vlivům
(alkoholismus, narkomanie, prostituce..) a byly celkově
lépe připraveny na život,
♦ Spolupráce s dalšími subjekty (škola, Royal Rangers, zájmové kroužky, odborné poradenství...)
Nejdůležitější úlohu v našich projektech hrají pěstouni, kteří vytvářejí pro děti nový
domov. Děti mají denně před očima vzor manželského soužití, který může významně
ovlivnit například jejich výběr partnera. Kluci získávají kladný mužský vzor chování,
který jejich vrstevníkům z dětských domovů zpravidla chybí. Dívky si osvojují roli a
úlohu ženy a učí se běžné práci v domácnosti. První náhradní rodiny již bydlí v námi
postavených domcích od ledna 2006 a další od prosince 2008.

Vždyť normální je, aby děti vyrůstaly v rodině a ne v ústavním zařízení.

Úspěchy roku 2008
Během roku 2008 se nám podařilo
zahájit nové projekty a to projekt č.3:
Osůvky a projekt č.4: Den pro pěstounské rodiny. Největší úsilí si však
vyžádalo pokračování projektu č. 2:
Karpentná.
Projekt č. 2: Karpentná
Na Karpentné, kde jsme loni zakoupili pozemek, se do konce roku 2008 podařilo postavit jeden rodinný dům, částečně připravit základovou desku pod další dům a prodloužit vodovodní řád o
cca 350 m. Dům je vytápěn netradičně pomocí propan-butanové nádrže. Byla
provedena zpevněná příjezdová komunikace ke všem budoucím domům v této
lokalitě. Prvním velkým úspěchem tohoto projektu je to, že 23.12. 2008, den
před Štědrým dnem, jsme mohli předat klíče od tohoto nového domu další pěstounské rodině Horeličanových. Ti se
teď díky novému bydlení mohou těšit
na přijetí větší sourozenecké skupiny.
Projekt č. 3: Osůvky
V Třinecké části Osůvky byl komplexně zrekonstruován starší rodinný
dům, který jsme v roce 2007 dostali darem. Jmenovitě byla vyměněna okna a větší část ústředního topení včetně kotle.
Také se dokončily nové obklady koupelen. Byla provedena rekonstrukce větší
části elektroinstalace. V půdních prostorách se provedla nutná tepelná izolace.
Dům se nyní připravuje k nastěhování rodiny Cebových, kteří už teď vychovávají 3 děti v pěstounské péči.
Za největší úspěch, nejen minulého roku, ale celého našeho dosavadního snažení, však považujme to, že mezi členy našeho sdružení máme již osm aktivních
pěstounských rodin, které se starají celkem o 26 dětí, které by jinak trávily své
dětství v některém z ústavů. Z toho tři rodiny s celkem třinácti dětmi již bydlí
v našich domcích.
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Projekt č. 4 : Den pro pěstounské rodiny

Rok 2008 byl pro činnost našeho sdružení o něco málo jiný než roky předešlé.
Začal nový projekt „Den pro pěstounské
rodiny“. Cílem tohoto projektu je pravidelné setkávání pěstounských rodin
včetně dětí nebo bez nich. První velké
setkání proběhlo na podzim 2008 s velmi příznivým ohlasem. Obsah byl bohatý - semináře, rozhovory, porada
s psychologem, povzbuzení, výměna zkušeností, děti si užily zajímavý
celodenní program. Zúčastněné rodiny velmi kladně ocenily tento směr
naší práce, neboť žijí natolik speciﬁckým životem, mnohdy i v jakési
izolaci, rutině a v neustálé práci pro děti, že jim
takovéto společenské akce chybí. Odpočinek,
“nabití baterek“ do dalších dní, to určitě náš
projekt setkávání rodin splňuje. V této činnosti
chceme pokračovat i v dalším období.
Další „Den pro pěstounské rodiny“ se chystá
na duben 2009. Mimo to se rodiče každý měsíc mohou sejít na jedno odpoledne k čaji, rozhovoru, modlitbě a povzbuzení. Vytváříme tak prostor, kde své starosti i radosti mohou ventilovat.
Je poctivé zmínit, že tyto projekty jsou ﬁnančně i materiálně kryty našimi
laskavými ﬁlantropy. Věříme, že jsou „za dveřmi“ další novinky v naší práci zaměřené na podporu pěstounských rodin, a tak příští příspěvek
bude zas o něco zajímavější...
Vize a plány do budoucna
Úkoly pro rok 2009:
♦ dokončit rekonstrukci domu v Osůvkách
♦ hledat ﬁnanční zdroje pro pokračování projektu na Karpentné, tedy pro
další výstavbu rodinných domků
♦ pokračování projektu „Den pro pěstounské rodiny“. Nejlépe dvakrát ročně se zajímavým programem pro pěstouny a jejich svěřené děti.
♦ A hlavně: Pomoci k umístění dalších dětí z ústavů do náhradních rodin
4.

Finanční zpráva za rok 2008
PŘÍJMY
- Zůstatek z loňského roku
550 000,00
- Příspěvky členů OS
16 300,00
- Dary - práv. a fyz.osob
1 930 755,00
- Ostatní - úroky
8 447,77
- Ostatní - dobropis
781,00
- Ostatní příjmy - reklama,
260 000,00
- Vklady pěstounů do projektu
570 000,00
- Půjčky splatné v r.2009
920 000,00
____________________________________________
PŘÍJMY CELKEM
4 256 283,77

VÝDAJE
- Výdaje Karpentná - materiál
108 704,00
služby -inženýrské sítě,komín,výkop 228 270,00
RD SOLO, základ.deska
3 554 528,00
Celkem Karpentná
3 891 502,00
- Výdaje Osůvky - materiál
služby - montáž oken,
Celkem Osůvky

106 556,00
187 925,00
294 481,00

- Režijní náklady
4 049,50
- Cestovné výdaje
30 526,00
___________________________________________
VÝDAJE CELKEM
4 220 558,50
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Tímto chceme srdečně poděkovat všem sponzorům
a dárcům za pomoc při realizování
našich projektů.
Velice si vaší obětavosti vážíme.

Další významní dárci:
- Miroslav Walek
- Apoštolská církev
- RESPECT Ostrava
- IRP Jaroslav Dostálek
- Vanda Raszková autodoprava
- RT TORAX Ostrava
- Eva a Pavel Dolejší
- Stanislav Mazur Vendryně

- Kamil Raszka Bystřice
- MUDr.Pavel Sikora N.Jičín
- Roman Mitrenga
- Ryszard Bojko
- Alena Labajová
- Petr Helioš
- Zdislava Bílková
- Petr Cebo
- Ladislav Gavlas

Adresa:
Občanské sdružení
Filadelﬁe - Přístav Oldřichovice
Oldřichovice 249
739 61 Třinec 1
IČO: 711 609 73
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. Třinec,
č. účtu: 1687639349/0800
Telefon: 558 348 209 / 777 249 001
Email: ddpristav@tiscali.cz
Internet: http://oldrichovice.ﬁladelﬁe.cz
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vypracoval Bruno Heider.
V Oldřichovicích 21.3.2009

