Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
V průběhu roku 2007 odešlo z azylového domu 10 žen a 19 dětí. Průměrná délka
pobytu byla 4,0 měsíce. Nejdelší pobyt trval 6,2 měsíce. Nově jsme přijali 10 žen
a 17 dětí. Z kapacitních důvodů jsme neubytovali 54 žadatelek o poskytnutí ubytování.
V průběhu roku jsme kompletně dokončili obnovu nábytku a vybavení bytů. Do
roku 2007 byly byty vybaveny starším nábytkem z daru organizace Christen in
Aktion, který jsme získali díky iniciativě manželů Kuklových a sestry Marie
Hahnové ze Zwickau. Pořídili jsme nové skříně, vyměnili matrace a lůžkoviny.
Zajistili jsme možnost uzamykatelných schránek pro dvě klientky v každém bytě.
V roce 2008 máme v plánu obnovit vybavení kanceláře.

Projekt prevence vystěhování a jeho následků
Úspěšně jsme uzavřeli dvouletý projekt v rámci kterého jsme čerpali podporu z
Evropského sociálního fondu. Díky projektu a další podpoře (zejména od Bosch
Diesel s.r.o. Jihlava) nám zůstala vybavená klubovna, kterou využíváme pro mnoho dalších aktivit. Samotnou prevenci jsme včlenili do nabízených služeb.

Statistiky
Počet intervencí (poradenství atp.) - 217, počet kontaktů - 172, dětský klub - 31
(celkem 124 osob), hlídání dětí spojené s výchovně-vzdělávací činností - 30, pracovní aktivity - 22 (celkem 66 osob), jednorázové akce (divadlo, výlet atp.) - 21
(celkem 147 osob), komunity - 15 (celkem 45 osob), kurz taktilní komunikace - 4
(celkem 56 osob), bubnování - 5 (celkem 35 osob), angličtina pro děti - 32 (celkem 256 osob), víkend pro rodiče s dětmi - 30 osob.
V partnerství s ECM Jihlava (McEachern Memorial UMC) jsme se podíleli na organizování: Dámský klub - 11 (celkem 132 osob), Striving Together English
Camp - 70 osob, Vánoční pásmo - 70 osob.

Zaměstnanci, vzdělávání a supervize
V roce 2007 jsme měli v evidenci 5 zaměstnanců. Z toho dva na plný úvazek,
dvě na rodičovské dovolené a jednoho na DPČ (přibližně 5 hodin měsíčně). Zaměstnanci pokračují ve vzdělávání např. sebezkušenostní výcvik ve skupinové
psychoterapii, výcvik Umění pomáhat pořádaným Institutem pro systemickou
zkušenost atp. V průběhu roku proběhly dvě supervize. Naším supervizorem je
pan PhDr. Jan Svoboda.

Výhledy
V průběhu roku nás čeká proces akreditace poskytovatele sociální služby.
V lednu jsme zahájili novou aktivitu klub deskových her. Během března obnovíme
kurz dovedností práce na počítači (klubovou formou). V termínu 18. - 20. dubna
uspořádáme druhý ročník Víkendu pro rodiče s dětmi. Spolupracujeme na pořádání dalšího ročníku Striving Together English Camp (technické zajištění, materiální podpora, vedení účetnictví).

Poděkování
Největší bohatství není v budovách, ani vybavení. Bohatství je v lidech. Podobně,
jako klub deskových her se nestane klubem jenom tím, že máme skvělé hry, ale
tím, že přijdou lidé, kteří chtějí sdílet svůj čas a dělat společně to, co je zajímá.
Naším cílem je vytvářet prostor pro spolupráci. Našimi aktivitami chceme nejenom
pomoci těm, kdo se ocitli v nouzi, ale podpořit širší komunitu. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi. Další důležitou skupinou jsou všichni, komu hrozí sociální vyloučení (např. i samota, ztráta sociálních vazeb atp.). V nabízení některých
aktivit jsme zcela závislí na práci dobrovolníků.
Děkujeme dobrovolným spolupracovníkům Davidovi Chlupáčkovi, Jolaně Kružíkové, Janu Fouskovi, Martině Chlupáčkové, Lence Honové, Miluši Bouchnerové,
Liborovi Bobkovi, všem kdo nás podporují a všem dárcům: McEachern Memorial
UMC of Powder Sprint (USA), Evangelická církev metodistická, Bosch Diesel
s.r.o. Jihlava, manželé Brtáňovi, P. Ryšavá, manželé Neužilovi, D. Adams, L.
Adams, A. Adams, K. Chilton, J. Šimek, Ch. Chilton, G. Hitzgerová, D. Golf, M.
Mrázová, C. Hrubý, J. Krč (Studio Laceta), ALWIL Trade, spol. s r.o., sl. Ševelová,
pí. Kusá, rodina Fouskova, pí. Čižmářová, T. Kuklová.
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