Zpráva o činnosti za rok 2019
LUMA MB, z. s.

Naše dobrovolnice na Sbírce potravin v TESCO Mladá Boleslav 18. 5. 2019

JIŽ 17 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.
POSKYTUJE ME POMOC RO DIN ÁM S OHROŽENÝMI D Ě TMI, OBĚ TE M DOMÁCÍH O NÁSILÍ
A TRESTN ÝCH ČIN Ů, OS OBÁM VE FINANČNÍ TÍS NI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH
SITUACÍCH. LIDE M V N OUZI POSKYTUJEME ZDA RMA POTRAVINOVOU POM OC.
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I. KOMPLEX BEZPLATNÝCH SLUŽEB
V roce 2019 jsme celoročně poskytovali sociální služby, akreditovanou pomoc obětem
trestných činů a materiální pomoc. Všechny služby byly poskytovány bezplatně.
Podrobné informace o námi poskytovaných službách jsou zveřejněny na našich
webových stránkách www.luma-mb.cz. Aktuality byly zveřejňovány také na naší
stránce na Facebooku, pod názvem LUMA MB, z. s.

1. Sociální služby
Na území okresu Mladá Boleslav jsme opět celoročně poskytovali 5 druhů sociálních
služeb. Ambulantně byly služby poskytovány v provozovně na adrese Mladá Boleslav,
Nerudova 691/19, a dále v terénu – na území celého okresu Mladá Boleslav.
Celoročně, vždy ve čtvrtek v době od 12 do 16 hodin, byly naše služby poskytovány
v Mnichově Hradišti ve Volnočasovém centru.
Všechny naše služby jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Středočeského
kraje.
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Intervenční centrum Mladá Boleslav / Intervenční centra

Intervenční centrum Mladá Boleslav poskytovalo pomoc 125 obětem domácího násilí
(46 žen, 1 muž, 78 nezletilých dětí). Policie ČR v okrese Mladá Boleslav vykázala ze
společného obydlí 4 osoby, tedy o 3 méně než v roce předchozím. Třem obětem ze čtyř
jsme po vykázání násilné osoby poskytovali následnou pomoc. Většina zájemců o službu
se na nás obrací sama, případně na doporučení spolupracujících organizací a institucí.
Služba byla k dispozici každý všední den v době od 8:30 do 17 hodin a v sobotu v době od
9 do 12 hodin v terénní a ambulantní formě.
Na řešení obtížných a komplikovaných situací klientů jsme intenzivně spolupracovali
s právničkou z řad advokátů.
Službu Intervenční centrum Mladá Boleslav jsme poskytovali nepřetržitě od dubna 2009.
K 31. 12. 2019 jsme poskytování této služby po dohodě se Středočeským krajem ukončili
s tím, že od 1. 1. 2020 budeme poskytovat pomoc obětem domácího násilí v rámci
sociální služby Odborné sociální poradenství, jejíž kapacita v Základní síti sociálních
služeb Středočeského kraje byla navýšena.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních
služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu
Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Služba byla dále finančně podpořena obcemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad
Jizerou, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Žerčice, Katusice a Kosořice.
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Poradna LUMA / Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství bylo poskytováno 117 osobám (82 žen a 35 mužů). Službu
využívali nejčastěji lidé v mnohačetných krizích, bylo jim poskytováno nejčastěji
poradenství a pomoc související s rozpadem manželství, rodinnými krizemi a s tím
související nutností úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí či určení otcovství, dále
například dluhové a finanční poradenství, podpora v problematice bydlení, zaměstnání,
a výrazná pomoc při sepisování úředních podání na soudy a další instituce. Většina
uživatelů službu využívala opakovaně. Služba byla poskytována v ambulantní formě,
od podzimu také v terénní formě. Na řešení obtížných a komplikovaných situací klientů
jsme intenzivně spolupracovali s právničkou z řad advokátů.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:
Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 Služba byla dále finančně podpořena obcemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad
Jizerou, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Žerčice a Kosořice.
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Podpora rodiny / Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Službu určenou pro zákonné zástupce ohrožených nezletilých dětí a jejich děti,
využívalo 13 mužů a 58 žen s celkem 156 dětmi. Služba byla poskytována ambulantně
a v terénu. Většina rodin službu využívala opakovaně a dlouhodobě, v řádu měsíců.
Na řešení komplikovaných situací jsme intenzivně spolupracovali s právničkou z řad
advokátů. V této službě intenzivně spolupracujeme zejména s pediatry, OSPOD, školami
a školskými zařízeními.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných
sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR
a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 Služba byla dále finančně podpořena obcemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad
Jizerou, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Žerčice, Katusice a Kosořice.
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Terénní program LUMA / Terénní programy

Terénní programy, jejichž cílem je mobilizovat obyvatele sociálně vyloučených lokalit
(například ubytoven) k aktivnějšímu přístupu k řešení problémů s podporou terénních
pracovníků, čerpalo 127 mužů a 183 žen z lokalit v celém okrese Mladá Boleslav.
V okrese se průběžně objevují nové legální i nelegální ubytovny, které ve spolupráci
s obcemi monitorujeme a navštěvujeme. Klientům jsme zprostředkovali řadu potřebných
návazných služeb.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:
Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 Služba byla dále finančně podpořena obcemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad
Jizerou, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Žerčice, Katusice a Kosořice.
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Krizová linka LUMA / Telefonická krizová pomoc

Telefonickou krizovou pomoc využilo 354 žen a 166 mužů, zejména v situacích, jejichž
řešení nesneslo odkladu. Služba byla z důvodu efektivity, po domluvě se
Středočeským krajem, k 31. 12. 2019 ukončena a od 1. 1. 2020 jsou telefonické
konzultace poskytovány ve službě Odborné sociální poradenství, jejíž kapacita byla
proto navýšena.
INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:
Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 Služba byla dále finančně podpořena obcemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad
Jizerou, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Žerčice, Katusice a Kosořice.
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2. Poskytování pomoci obětem trestné činnosti
Služba Pomoc obětem trestných činů byla na základě akreditace Ministerstva
spravedlnosti ČR poskytována dle Zákona o obětech trestných činů celoročně
v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily, ambulantní a terénní formou.
V žebříčku nejčastěji řešených trestných činů se na 1. místě jednalo o týrání osoby
blízké ve společném obydlí u (27 případů), na 2. místě o zanedbání povinné výživy
(15 případů) a na 3. místě o podvod (10 případů). Kromě poskytování právních
informací jsme uživatele doprovázeli k jednáním na Policii ČR a k soudním jednáním
v pozici důvěrníka, pomáhali jim sepisovat listiny a získat odškodnění – to vše za
výrazné pomoci garantky služby, advokátky Mgr. Markéty Pekařové.
STATISTIKY:
Počet klientů v 2018/2019: 70/83
Počet kontaktů v 2018/2019: 340/332

Klienti, kteří službu v roce 2019 využili:
Kategorie

Počet

Muži

16

Ženy

57

Celkem

83
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Počet zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti (dle §2 odst. 4 zákona č. 45/2013
Sb.) mezi klienty projektu:
Kategorie

Počet

Děti

10

Osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, Muži
mentálním nebo psychickým handicapem nebo smyslovým
poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem
případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému Ženy
uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy
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Muži

0

Ženy

0

Oběti trestného činu obchodování s lidmi nebo teroristického
útoku

Oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, Muži
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu,
rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob
nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené
nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk,
pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, Ženy
zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se,
životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě
podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní
Celkem

7

0

22

Děti

10

Muži

8

Ženy

29

Kontakty:
Typy / počty kontaktů

Počet kontaktů

Telefonický kontakt

216

E-mailový kontakt

42

Osobní kontakt

74

Celkem

332

Podrobné informace o službě jsou zveřejněny na našich webových stránkách
www.luma-mb.cz.
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INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:
Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva spravedlnosti ČR.

 Služba byla dále finančně podpořena obcemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad
Jizerou, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Žerčice, Katusice a Kosořice.

3. Materiální pomoc
Našim klientům, ale i dalším osobám - na doporučení obcí a poskytovatelů dalších
sociálních služeb, jsme celoročně, díky spolupráci s Potravinovou bankou Praha, na
nezbytnou dobu poskytovali materiální pomoc prostřednictvím potravin, hygienických
potřeb, textilu a základních domácích potřeb.
V roce 2019 jsme se zapojili do jarního a podzimního kola celostátní akce Sbírka
potravin. Potravinová sbírka se v roce 2019 v ČR poprvé konala dvakrát ročně. Sbírka
potravin volně navazuje na předchozí Národní potravinové sbírky, které ve spolupráci
s Českou federací potravinových bank pořádala organizace Byznys pro společnost.
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Od roku 2019 akce pokračovala pod názvem Sbírka potravin a společně s potravinovými
bankami akci nově pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).
Dne 18. 5. 2019 nakupující v prodejně TESCO Mladá Boleslav darovali 1062 kg a 23. 11.
2019 1212,5 kg trvanlivých potravin a hygienických potřeb.

Všem dárcům z řad široké veřejnosti a dobrovolníkům
z řad studentů mladoboleslavských a jedné turnovské školy,
konkrétně Střední zdravotnické školy, Gymnázia Dr. Pekaře,
Gymnázia v Palackého ul., SŠ gastronomie a hotelnictví a SUPŠ Turnov,
dále též členů Parlamentu mládeže Mladá Boleslav a Centru 83
srdečně děkujeme.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:
V roce 2019 se LUMA MB, z. s. prostřednictvím Potravinové banky Praha zapojila
do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II a III.
Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci
a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy
chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

4. Poděkování spolupracujícím
organizacím a institucím
Srdečně děkujeme všem spolupracovníkům,
kteří se i v roce 2019 zapojili do pomoci našim klientům,
a kterých každým rokem přibývá. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb,
orgány sociálně právní ochrany dětí, obce, Policie ČR, soudy, Úřad práce, školy
a školská zařízení, zdravotnická zařízení, Probační a mediační službu a další.
Všem přejeme vše dobré a těšíme se na další spolupráci a rozvoj sítě pomoci.
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II. CHCETE POMÁHAT S NÁMI?
Pomoc široké veřejnosti z řad fyzických a právnických osob velice vítáme. Pokud
chcete naši činnost podpořit, můžete
 přispět do veřejné sbírky
 přispět nám zcela zdarma při nákupech na internetu

Jeden z našich mnoha dobrovolníků při vykládce zboží z Potravinové banky Praha
(foto z archivu LUMA MB)

1. Veřejná sbírka
LUMA vyhlásila v prosinci 2019 svou první veřejnou sbírku „Pomáhejte s námi“.
Nejprve pár slov k důvodu vyhlášení sbírky. Proč potřebujeme peníze od veřejnosti,
když pobíráme dotace? Skutečnost je taková, že financování námi poskytovaných
odborných služeb je státem koncipováno jako vícezdrojové. Na kofinancování služeb
se mají určitým procentem podílet obce. Získat dostatek financí je však obtížné, od
některých obcí prakticky nemožné. Středočeský kraj, na rozdíl od například
Libereckého kraje, zatím metodiku spolufinancování služeb pro obce nevydal a na
obce v tomto směru metodicky nijak nepůsobí. Dalším důvodem pro vyhlášení sbírky
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je nárůst objemu námi poskytované materiální pomoci (zejména se jedná o potraviny,
hygienické a úklidové prostředky pro osoby ve finanční tísni, v letošním roce
v hodnotě přes 600 tis. Kč), a s tím spojený nárůst nákladů na dopravu, skladování
a distribuci. Všechny služby jsou přitom poskytovány bezplatně. Ročně pomáháme
stovkám rodin a jednotlivců zejména z Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska. Řadu
činností zajišťujeme prostřednictvím dobrovolníků, což je v pořádku u akcí jako je
např. tradiční Sbírka potravin. Dobrovolníci však nemohou poskytovat odborné služby
a zaměstnanci se nemohou z vlastních peněz skládat na provozní náklady služeb.
Z výše uvedených důvodů je naše organizace dlouhodobě v obtížné finanční situaci.
Účelem sbírky je získání finančních prostředků na kofinancování komplexu služeb,
poskytovaných spolkem LUMA MB, z. s. občanům bezplatně.
Jedná se o náklady na poskytování odborných služeb pro oběti domácího násilí, oběti
trestných činů, rodiny s ohroženými dětmi, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, seniory, osoby se zdravotním
postižením a a další cílové skupiny, a poskytování materiální pomoci (potraviny,
hygienické a úklidové prostředky, vybavení domácnosti, ošacení) vč. nákladů na
dopravu, skladování, příjem, distribuci zboží. Účelem sbírky je získat prostředky na
úhradu části nákladů provozních, osobních a materiálních, včetně pořízení ojetého
automobilu k cestám za klienty a pro distribuci materiální podpory.
Sbírka se bude konat na dobu neurčitou na území celé ČR všemi zákonem povolenými
prostředky.

Sbírkový účet: 280570402/0300

2. Jak nám přispět zdarma při nákupech na internetu
Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz!
Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do
domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy
dostane příspěvek. Jak na to:
1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. Získáte ho
zde: https://givt.cz/aplikace
2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz
spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit.
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3. Nakupte si, jak jste zvyklí. To je celé. Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme
část peněz z hodnoty nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud
nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým
přátelům :) Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!
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III. AKTUÁLNÍ LETÁKY LUMA MB
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Leták pro Mnichovo Hradiště platný od 1. 9. 2020
V Mladé Boleslavi 31. 7. 2020
Mgr. Martina Brzobohatá, ředitelka
LUMA MB, z. s., Nerudova 691/19, 293 01 Mladá Boleslav
+420 774 607 840; luma@luma-mb.cz; www.luma-mb.cz
17

