Vážení přátelé, vážení příznivci našeho spolku,
Dovolujeme si vám předložit výroční zprávu o naší činnosti za uplynulý rok. Spolek Plzeňská
zastávka pomáhá lidem v těžké životní situaci, když mu zemře blízká osoba. Spolupracujeme
s policejními psychology, duchovními a dalšími odborníky. Dovolte mi na tomto místě poděkovat
všem, kteří našemu spolku pomáhají a podporují jej. Za finanční pomoc upřímně děkujeme městu
Plzni, dárcům a sponzorům, členům a poradcům. Více informací naleznete na webu
www.plzenskazastavka.cz.
S přáním klidných dní Zuzanna Pousková a Mirka Šimková

Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, potažmo celá ČR dle dohody s klientem
a možností spolku.
Cílová skupina naší služby:
o Rodiče zemřelých dětí v jakémkoliv věku
o Vdovy, vdovci (tragická úmrtí, nezaopatřené děti aj.)
o Dítě bez rodičů (i dospělé děti)
Formy pomoci - ambulantní/terénní a distanční:





Laická pomoc, sdílení, doprovázení
Psychoterapie individuální, rodinná
Nabídka svépomocných skupin
Právní poradenství

 V roce 2017 ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhalo spolku
a jeho klientům celkem 8 členů a dobrovolníků.
 Vznik události: březen 2016, úmrtí mladé ženy a maminky dvou dětí
Péče a pomoc: krizová intervence ihned po události s manželem a matkou zemřelé, předání
dětí do péče dětské psycholožky, práce s dětmi a povídání, pietní setkávání. Následná
terapeutická pomoc muži i matce po zemřelé, spolupráce s Bílým kruhem bezpečí (další
sociální událost, týrání). Poradenství, právní pomoc, spolupráce s psychiatrem. Bezprostředně
po události obstarávání pohřbu, spolupráce s pohřebním ústavem, který si vybral klient,
doprovod na úřady. Doprovázení v procesu truchlení, pravidelné schůzky.
 Vznik události: srpen 2017, sebevražda staršího muže
Péče a pomoc: staří rodiče, pomoc při zařízení pohřbu, jednání s úřady, terapie s paní –
s maminkou, sociální poradenství, právní info. Počet členů v rodině v péči PZ: 2osoby.
Situace na konci roku 2017: ukončená péče, žádost do DpS, následné přestěhování z důvodu
vážné sociální situace.
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1. Koncert pro Kačku - věnováno všem, co opustili tento svět z vlastního rozhodnutí…
2. Zapalme svíčku - tradiční akce věnovaná památce zesnulých dětí.
3. Vzpomínkové setkání při příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod
!
Za finanční podporu a dary, podporu v činnosti našeho spolku. Dále děkujeme Magistrátu
města Plzně, Odboru sociálních služeb.

Dále za námi stáli, podporu, radu a pomoc poskytovali:
Mgr. Karel Šimr Ph.D., evangelický farář, člen PITu
kpt. PhDr. Markéta Vavříková, psycholožka
PhDr.Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., odborný garant poradenství pro pozůstalé

Rozvaha ke dni 31. 12. 2017 (v Kč)
Stav k prvnímu
účetnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
účetnímu dni
účetního období

Krátkodobý majetek
celkem

5607

11859

Peněžní prostředky v
hotovosti a ceniny

640

7314

Peněžní prostředky na
bankovním účtě

4967

4545

Pohledávky
Závazky
Rozdíl majetku a
závazků

7210
5607

4649

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2017 (v Kč)
Příjmy
Přijaté peněžní dary
Dotace a příspěvky VR
Ostatní
Příjmy celkem
Výdaje
Materiál
Služby
Mzdy
Výdaje celkem
Rozdíl

12000
55000
0
67000
21634
32114
7000
60748
6251
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