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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:  

Kostka Krásná Lípa, p. o. 

Sídlo:    

Masarykova 1094/4  407 46 

407 46 Krásná Lípa 

Provozy: 

- Komunitní centrum, Masarykova 1094/4      
- T-klub, Nemocni?ní 40

Zalo?ení: 

Z?izovací l istinou ke dni 1. 6. 2008

Vlastní ?innost zahájena k 1. 9. 2008

Organizace zapsána v Obchodním rejst?íku, 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
Pr, vlo?ka 800. 

I?: 

751 39 090 

Právní forma: 

p?ísp?vková organizace 

Statutární zástupce: 

Volfová Hana, ?editelka 

Z?izovatel: 

M?sto Krásná Lípa 

Masarykova 264/6, Krásná Lípa 



2. ?INNOST ORGANIZACE 

Kostka Krásná Lípa vykonává hlavní ?innost dle z?izovací l istiny a dopl?kovou ?innost na základ? 
?ivnostenských oprávn?ní. 

Hlavní ?innost: 

-  Zaji?t?ní komunitního plánování a realizace komunitního plánu 
-  PRSS byl schválen pro obce ?luknovska v roce 2013 a platností do roku 2017. Setkávání pracovních 

skupin bylo po ukon?ení projektu Komunitní plánování na ?luknovsku, realizovaného Kostkou, 
ukon?eno do doby z?ízení pozice regionálního koordinátora ze strany m?st ?luknovska 

-  Kostka zpracovala p?ipomínky k návrhu PRSS Ústeckého kraje a ú?astnila se pracovní skupiny slu?eb 
prevence a slu?eb pé?e

-  Zaji?t?ní a rozvoj sociálních slu?eb
- Odleh?ovací slu?ba - je poskytována regionáln?, pro?la úsp??n? inspekcí kvality 
- Nízkoprahové za?ízení pro d?ti  mláde? - nová slu?ba byla zavedena, je provozována v Tklubu, byly 

zpracovány metodiky a vy?koleni zam?stnanci
-  Sociáln? aktiviza?ní slu?by pro rodiny s d?tmi ? je poskytována regionáln?
-  Odborné sociální poradenství ? je poskytována regionáln?, poradna se zapojila do projektu Asociace 

ob?anských poraden a Proba?ní a media?ní slu?by na podporu ob?tem trestné ?innosti
-  Terénní programy ? slu?ba je poskytována, byly upraveny metodiky
- Z projektu U?ení je cesta bylo kvalif ikováno 20 uchaze?? o zam?stnání pro pozice pracovník 

v sociálních slu?bách a v regionu bylo z?ízeno 17 dotovaných pracovních míst
- Podpora zam?stnanosti osob obtí?n? zam?stnatelných a souvisejících ?inností

-  U?ení je cesta - k 31. 1. 2014 byl projekt ukon?en a vyú?tován  
-  Byla vytvo?ena dotovaná pracovní místa, na která bylo v pr?b?hu roku p?ijato 23 osob
-  Agentura práce ? je z?ízena

- Organizování a po?ádání odborných a vzd?lávacích akcí, kurz? a ?kolení
- Jsou zaji?t?ny ve?erní jazykové kurzy n?meckého a anglického jazyka
- Jsou po?ádány seminá?e pro studenty st?edních ?kol na téma f inan?ní gramotnost
- Kompetence v kostce - probíhá ?ada kurz? pro zvý?ení kompetencí ?en pe?ujících o d?ti; otev?ena 

byla kreativní dílna
- Jsou po?ádány jednorázové akce pro ve?ejnost
- Seniorská akademie ? série akcí a p?edná?ek pro seniory, dopln?na výlety a kurzy

- Organizování a po?ádání reklamních, informa?ních a propaga?ních akcí nebo výstav
-  Den otev?ených dve?í v komunitním centru a den otev?ených dve?í v T-klubu

- Organizování ve?ejných akcí sportovního, kulturního a spole?enského charakteru
- Vydávání propaga?ních a informa?ních materiál? o organizaci, z?izovateli a regionu

- Vydány letáky Kostky, letáky k projektu Kompetence v kostce, letáky sociálních slu?eb
- Pronájem nebytových prostor v?etn? vnit?ního vybavení

- Podnájem prostor komunitního centra a T-klubu
- Provoz internetových stránek organizace a propagace

-  www.komunitnicentrum.com
- www.kompetence.komunitnicentrum.com
- www.prosluknovsko.cz 

http://www.komunitnicentrum.com/
http://www.kompetence.komunitnicentrum.com/
http://www.kompetence.komunitnicentrum.com/
http://www.prosluknovsko.cz/
http://www.prosluknovsko.cz/


- Provoz internetu pro ve?ejnost
- Byla zru?ena PC u?ebna a po?ízeno mobilní vybavení pro práci 10 osob a lektora; p?ístup na PC je 

mo?ný v poradn?
- Práce s rodinami, d?tmi a mláde?í

- Otev?en byl v provizorních prostorách sociální ?atník
- Probíhají sbírky o?acení, nepot?ebného materiálu
- Krabice od bot - charitativní váno?ní akce ve spolupráci s Diakonií ?eskobratrské církve 

evangelické a terénními pracovníky ?Luknovska
- Právní poradenství pro ob?any ? je zaji?t?no 2x m?sí?n?
- Klub V?elka ? zaji?t?na p?ed?kolní výchova; od 1. 7. 2014 je sou?ástí projektu Kompetence v kostce 

jako slu?ba pé?e o d?ti do 6 let;
- Retrostipendia Patria ? ve spolupráci s ?lov?kem v tísni jsou poskytována retrostipendia student?m 

st?edních ?kol
- Cvi?ení pro rodi?e s d?tmi do 3 let

- Organizace volno?asových aktivit
- AMARI klubu - je zaji?t?na p?íprava do ?koly a p?íprava domácích úkol?; vybavena byla hudební 

dílna; probíhají volno?asové aktivity;
- Prevence kriminality

- spolupráce s m?stem - z projektu Aktivizace rodin podpo?ena 2 pracovní místa asistenta prevence 
kriminality 

Dopl?ková ?innost:

- Prádelna Kolí?ek ? praní, ?ehlení a mandlování prádla; úklidové práce v domácnostech i f irmách
- P?j?ovna kostým? pro d?ti 
- P?j?ovna kompenza?ních pom?cek
- Zaji?t?ní výlep? na výlepové plochy

Zaji?t?ní správy a provozu za?ízení:

- zaji?t?ní provozu komunitního centra - m?sto opravilo objekt (st?echa, okna, fasáda, interiér), opravy 
také zasáhly do prostor komunitního centra; Komunitní centrum jsme vymalovali dle návrhu 
Ing. Cerhové; provoz je zaji?t?n

- T-klub ? provoz je zaji?t?n

 



3. ROZPO?ET ORGANIZACE 

Hospodá?ský výsledek roku 2013  byl rozd?len na základ? usnesení ZM 22-17/2014 

Hospodá?ský výsledek roku 2013 80%  rezervní fond 20%  fond odm?n 

 313 413,15 K?  250 722,52 K? 62 680,63 K? 

B??ný ú?et 2.271.507,97  K? 

Ú?et FKSP  58.878,96 K? 

Depozitní ú?et  26.498,58 K? 

Ú?et sbírkový 0 K? 

Hospodá?ský výsledek za rok 2014  

Hlavní ?innost 627 386,48 K? 

Vedlej?í ?innost 21 833,83  K? 

Pohledávky po splatnosti 0 

Závazky po splatnosti 0 

Rezervní fond  688.354,74 K? 

Investi?ní fond 6.480,00  K? 

Fond kulturních a sociálních pot?eb 68.092,16  K? 

Fond odm?n 165.968,07 K? 

P?ísp?vek z?izovatele v roce 2014 647.000 K?

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2014  2.597.647,18  K? 

Rozpo?et a rozpo?tová opat?ení roku 2014  byla schválena ZM. Rozpo?et byl vyrovnaný. 
V ú?etnictví jsou vedeny zálohy poskytnuté na realizaci víceletých projekt?. 
Kostka má z?ízeny bankovní ú?ty u Po?tovní spo?itelny, ?SOB, a.s., z?statky k 31. 12. 2014: 



Schválený rozpo?et *v tis. K?: 

SU rozpo?et rozpo?et 

hlavní ?innost*  vedlej?í ?innost*  

501 Spot?eba materiálu 854 165 

502 Spot?eba energie 250 99 

512 Cestovné 82 0 

513 Náklady na reprezentaci 1 0 

518 Ostatní slu?by 734 3 

521 Mzdové náklady 3.929 233 

524 Zákonné sociální poji?t?ní 1.298 27 

531 Da? silni?ní 2 0

538 Jiné dan? a penále 2 0

542 Jiné pokuty a penále 12 0

527 Zákonné sociální náklady 54 4 

549 Ostatní náklady z ?innosti 297 0 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 13 0 

VÝDAJE CELKEM 7.528 531 

602 Výnosy z prodeje slu?eb 510 536 

604 Výnosy z prodeje zbo?í 0 17

603 Výnosy z pronájm? 93 0 

648 ?erpání fond? 482 0 

649 Ostatní výnosy z ?innosti 1.093 0 

672 Dary 1.020 0 

672 Výnosy z nároku na USC 4.957 0 

8.155 554

Hospodá?ský výsledek 627 22



4. ZAM?STNANCI 

Pr?m?rný p?epo?tený po?et zam?stnanc? za rok 2014 22 

Po?et zam?stnanc? k 31. 12. 2014 25 

P?epo?tený stav 21,4 

Z toho VPP 4 

Jiná dotovaná místa 5 

Dlouhodobá stá? 0 

Ve?ejná slu?ba 0

Dobrovolníci 0 

Po?et z?ízených dotovaných míst v roce 2014 23

Kostka zkvalit?uje ?ivot v regionu. Pomáhá vést d?stojný a hodnotný 
?ivot d?tem i dosp?lým a podporuje je p?i ?e?ení jejich ?ivotních 
situací. Poskytuje sociální slu?by, vzd?lávání a zájmové aktivity. 

Nabízí odbornost, spolehlivost a vst?ícný p?ístup 



5. PROJEKTY A AKTIVITY 

Aktivizace rodin 

- Doba realizace projektu byla 3 roky od k 1. 7. 2011 do 30. 6. 2014
- Cílovou skupinou projektu byly osoby sociáln? vylou?ené, nebo ohro?ené sociálním 

vylou?ením ze ?luknovského výb??ku
- Cílem projektu byl návrat t?chto osob na trh práce a do spole?nosti 
- Aktivity projektu jsou:

- Odborné sociální poradenství
- Pracovní poradenství
- Finan?ní poradenství 
- Sociáln? aktiviza?ní slu?ba pro rodiny s d?tmi  

- Partnery projektu byli Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Za?ízení pro dal?í 
vzd?lávání pedagogických pracovník?, Teplice, p. o., pobo?ka PPP Rumburk a  ?a?ipen

- Celkem bylo podpo?eno 1004 osob, 85 osob absolvovalo akreditované kurzy
- Vytvo?eny byly dva produkty - Metodika sociáln? aktiviza?ní slu?by pro rodiny s d?tmi 

a Metodika odborného sociálního poradenství
- Financováno z prost?edk? ESF prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a 

zam?stnanost a státního rozpo?tu ?R 

U?ení je cesta 

- Doba realizace projektu je 2 roky od 1. 5. 2012 do 31. 1. 2014
- Cílovou skupinou projektu jsou osoby znevýhodn?né na trhu práce
- Cílem projektu je uchaze?e o zam?stnání rekvalif ikovat a umístit je na nov? vytvo?ená pracovní 

místa
- Aktivity projektu byly:

- Bilan?ní a pracovní diagnostika
- Motiva?ní kurz
- Kurz Pracovník v sociálních slu?bách se zam??ením na terénní programy
- Umíst?ní úsp??ných absolvent? kurzu na nov? vytvo?ení pracovní místa 



- Do projektu bylo vybráno 20 uchaze?? o zam?stnání. Ti se zú?astnili pracovní diagnostiky, 
bilan?ní diagnostiky, motiva?ního kurzu a v?ech 20 ú?astník? projektu absolvovalo a úsp??n? 
ukon?ilo kurz Pracovník v sociálních slu?bách 

- U zam?stnavatel? ve ?luknovském výb??ku bylo z?ízeno 17 pracovních míst na dobu 1 roku a 
na n? bylo postupn? umíst?no 18 ú?astník? projektu, kte?í pracovali jako terénní pracovníci, 
nebo asistenti prevence kriminality

- Pracovní místa z?ízena u zam?stnavatel?: Kostka Krásná Lípa, m?sto Krásná Lípa, Z? a M? 
Krásná Lípa, m?sto Rumburk, m?sto Varnsdorf, m?sto Ji?íkov, Farní charita ?luknov, 
White Light I., Cedr - komunitní centrum

- Financováno z prost?edk? ESF prost?ednictvím Opera?ního programu Lidské zdroje a 
zam?stnanost a státního rozpo?tu ?R

Sociální slu?by

Sociální slu?ba - Terénní programy 

-  Posláním terénního programu v Krásné Líp? je mapovat sociáln? vylou?enou lokalitu, být 
v úzkém kontaktu se svými u?ivateli v jejich p?irozeném prost?edí a podporovat je ve 
vlastním ?e?ení jejich krizových situací. P?sobit ve prosp?ch zmen?ování nap?tí mezi r?znými 
skupinami ve spole?nosti a podporovat sociální za?le?ování. Spolupracovat s dostupnými 
sociálními slu?bami v okolí na udr?ení, zmírn?ní nebo zlep?ení situace svých u?ivatel?. 

- Terénní program byl v roce 2014 v Krásné Líp? zaji??ován metodicky sociální pracovnicí 
(0,1 úvazek) a v p?ímé práci terénní pracovnicí (1 úvazek) 

- Terénní pracovnice dochází za svými klienty do jejich domácího prost?edí a pomáhá jim ?e?it 
obtí?e spojené s bydlením (dluhy na nájemném, chyb?jící vhodné bydlení), s dluhy (lichva, 
rychlé p?j?ky, exekuce), podporuje své u?ivatele p?i hledání zam?stnání a jednání s ú?ady. 

- V roce 2014 vyu?ilo tuto slu?bu 201 osob. Terénní pracovnice poskytla celkem 1207 kontakt?.
- Sociální slu?ba byla f inancována z prost?edk? Ú?adu vlády ?R a m?sta Krásná Lípa 

Sociální slu?ba - Sociáln? aktiviza?ní slu?ba pro rodiny s d?tmi 

- Sociáln? aktiviza?ní slu?by pro rodiny s d?tmi jsou terénní, pop?ípad? ambulantní slu?by 
poskytované rodin? s dít?tem, u kterého je jeho vývoj ohro?en v d?sledku dopad? dlouhodob? 
krizové sociální situace, kterou rodi?e nedoká?í sami bez pomoci p?ekonat, 
a u kterého existují dal?í rizika ohro?ení jeho vývoje

- Poslání slu?by: Lidským a partnerským p?ístupem nabídnout a ukázat mo?nosti ?e?ení 
v nep?íznivých rodinných, rodi?ovských ?i sociáln? ? ekonomických situacích. Podpo?it rodinu 
?i rodi?e v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohro?ení nebo rezignace smysl 
kvalitn?j?ího ?ivota dít?te jako impuls pro zm?nu v jejich ?ivot? 

-  Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhor?ování sociální situace rodiny. 
Optimálním cílovým stavem je zlep?ení ?ivotní úrovn? rodiny a zvý?ení sociálních dovedností 
jejích jednotlivých ?len?. Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatn? zvládat 
problémy ka?dodenního ?ivota a zajistit svým d?tem podle svých mo?ností odpovídající 
prost?edí pro jejich v?estranný rozvoj. Dále podporovat samostatnost a mobilizovat vnit?ní 
zdroje rodiny, nikoliv vytvá?et závislost rodiny na slu?b?



- Cílová skupina slu?by jsou rodiny sociáln? vylou?ené nebo sociálním vylou?ením ohro?ené, 
které se dostaly do situace, kterou nejsou bez pomoci schopni zvládnout, cht?jí tento stav 
zm?nit a na zm?n? musí chtít spolupracovat

- V rámci slu?by byla u?ivateli nejvíce vyu?ívána pomoc p?i p?íprav? a docházce na vyu?ování, 
pomoc p?i p?ed?kolní p?íprav? d?tí, podpora a nácvik rodi?ovských kompetencí, doprovázení, 
zprost?edkování komunikace mezi rodinou a ?kolou, ú?ady, s poradnami, centry, odborníky. 
Dále byla hojn? poskytována pomoc p?i ohro?ení rodiny ztrátou bydlení, ?e?ení dluh?, získání 
zam?stnání

- P?sobnost slu?by je v 18 obcích ?luknovského výb??ku
- S u?ivatelskými rodinami bylo za rok 2014 uskute?n?no 1323 intervencí

Sociální slu?ba - Odborné sociální poradenství 

- Cílovou skupinou slu?by jsou osoby, které se nachází v nep?íznivé ?ivotní situaci, kterou 
nedoká?í samy ?e?it, ob?ti trestné ?innosti, dále p?íslu?níci etnických men?in a osoby ?ijící 
v sociáln? vylou?ených lokalitách. 

- Cílem slu?by je poskytnout u?ivateli takovou podporu a pomoc, aby byl schopen svou 
nep?íznivou ?ivotní situaci vy?e?it.

- Poradenství je poskytování v oblastech: sociální dávky, bydlení, nájemní vztahy, f inance (dluhy, 
exekuce, insolvence), rodinné a partnerské vztahy (rozvody, vý?ivné), majetko-právní vztahy 
(d?dictví, SJM, p?evody nemovitostí), ochrana spot?ebitele, trestní právo, pracovní právo 
(hledání práce, rekvalif ikace)

- Poradenská pracovi?t? je v Krásné Líp? v komunitním centru
- Po?ádali jsme 8 p?edná?ek o dluhové problematice a nekorektních postupech p?i prodejích pro 

48 osob
- ?e?ili jsme 36 insolvencí. Od ?ervna 2011 bylo schváleno 75 klient?m oddlu?ení 
- Od 1.7.2014 se ?Poradna v kostce? ve spolupráci s AOP zapojila do projektu Media?ní a 

proba?ní slu?by ?Pro? zrovna já?, zam??eného na pomoc ob?tem trestné ?innosti



Sociální slu?ba - Nizkoprahové za?ízení pro d?ti a mláde?

- V roce 2014 za?ala Kostka poskytovat sociální slu?bu nízkoprahové za?ízení pro d?ti a mláde? 
v T-klubu

- V minulosti byl T-klub za?ízením zam??eným na trávení volného ?asu d?tí a mláde?e ve v?ku 
6-26 let. Tato funkce byla v T-klubu zachována 

- Posláním slu?by je poskytovat prostor a podporu dospívajícím z Krásné Lípy a okolí, kte?í se 
ocitají v nep?íznivé ?ivotní situaci. Podpo?it je v utvá?ení vlastní identity, umo?nit jim 
smyslupln? trávit volný ?as a p?edcházet tak vzniku rizikového chování, jemu? jsou v sociáln? 
znevýhod?ujícím prost?edí vystaveni. Aktivn? poskytovat informace, radu a pomoc p?i ?e?ení 
jejich nep?íznivé sociální situace 

- Cíle slu?by: 
- Podporovat sociální za?len?ní d?tí a mláde?e, které jsou v nep?íznivé ?ivotní situaci
- Zaji??ovat bezpe?ný prostor pro trávení volného ?asu
- Prost?ednictvím nabízených aktivit zvy?ovat sociální i psychické schopnosti a dovednosti cílové 

skupiny
- P?edcházet nebo sní?it zdravotní rizika související se specif ickým ?ivotním stylem cílové skupiny.
- Podporovat u?ivatele ve vytvá?ení vlastní identity a v p?ekonávání obtí?ných ?ivotních událostí
- Sní?it sociální rizika vyplývající z konfliktních spole?enských situací, ?ivotního zp?sobu a rizikového 

chování

- Uspo?ádáno bylo 59 akcí a 10 výlet? nap?. ZOO v D??ín?, IQlandia Liberec, Praha, stanování ve 
Sloupu, Ú?t?k 

- Nízkoprahové za?ízení pro d?ti a mláde? T-klub v roce 2014 nav?tívilo p?es 300 osob, z toho 44 
z nich uzav?elo smlouvu o poskytování sociální slu?by. Po?et konatakt? byl 7.191

- Slu?ba podpo?ena z Ministerstva práce a sociálních v?cí a z Nadace Agrofert



Sociální slu?ba - Odleh?ovací slu?ba 

- Odleh?ovací slu?ba ur?ena osob? se sní?enou sob?sta?ností, která je závislá na pomoci jiné 
osoby (podpora pe?ující osoby v dob?, kdy nem??e z jakéhokoliv d?vodu svou pé?i vykonávat)

- Cílem slu?by je podpo?it ?lov?ka, který má sní?enou sob?sta?nost z d?vodu v?ku, akutního ?i 
chronického onemocn?ní, nebo zdravotního posti?ení, v setrvání v jeho p?irozeném prost?edí 
domova, i v dob? kdy pe?ující (p?íbuzní, p?átelé) nemohou z jakéhokoliv d?vodu svou pé?i 
vykonávat (vy?izování na ú?adech a dal?ích institucích, volno?asové a odpo?inkové aktivity, 
apod.), a odleh?it pe?ujícíc osob?

- Rozsah poskytované slu?by:
- Pomoc p?i zvládání b??ných úkon? pé?e o vlastní osobu
- Pomoc p?i osobní hygien? nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc p?i zaji?t?ní stravy
- Zprost?edkování kontaktu se spole?enským prost?edím 
- Sociáln? terapeutické ?innosti

- Pomoc p?i uplat?ování práv, oprávn?ných zájm? a p?i obstarávání osobních zále?itostí Výchovné, 
vzd?lávací a aktiviza?ní ?innosti

- Slu?ba je poskytována ve ?luknovském výb??ku
- Po?et u?ivatel? je 8, po?et intervencí byl 1017
- Ve spolupráci se Sociální agenturou o.p.s. byly v Kostce uspo?ádány bezplatn? dva kurzy pro pe?ující 

osoby.

- V b?eznu 2014 prob?hla inspekce kvality poskytované sociální slu?by. Jednalo se o inspekci 
základní a jejím p?edm?tem bylo ov??ení její kvality. Tato inspekce prob?hla úsp??n?.

Kompetence v kostce

- Projekt je podpo?en z program Dejme ?enám ?anci, jeho? cílem je podpora rovných p?íle?itostí 
?en a mu?? a podpora sla?ování osobního a pracovního ?ivota

- Projekt je realizován 15 m?síc? do 1. 7. 2014 do 30. 9. 2015
- Cílovou skupinou jsou ?eny s d?tmi
- Aktivity projektu

- slu?by pé?e o d?ti do 6 let v?ku
- kreativní kurzy 
- seminá?e
- cvi?ení pro maminky s d?tmi do 3 let v?ku
- poradenství

- Projekt je f inancován z Norských fond? prost?ednictvím Nadace Open Society Fund Praha
- 3 ?eny získaly zam?stnání,  57 ?en ?erpalo poradenství
- Kurzy a seminá?e se konají 4x týdn?, celkem 695 kontakt? 





Hudební dílna 

- Cílem projektu bylo vybavit komunitní centrum hudebními nástroji, zakoupeny byly bubny a 
keyboard

- podpo?eno z Nadace Euronisa 

?lov??e, bra? se!

- Cílem projektu bylo zvý?it pov?domí student? st?edních ?kol a senior? v oblasti f inan?ních 
gramotnosti

- Místem konání byly st?ední ?koly a kluby senior?
- Prob?hlo 8 p?edná?ek pro studenty pro celkem 248 osob a 7 p?edná?ek pro seniory pro celkem 

108 osob
- Na v?ech místech byla umíst?na putovní výstava, rozdány letáky, prob?hla sout?? a byly 

rozdány propaga?ní tu?ky
- Podpo?eno z Nadace ?SOB

Zvy?me si své finan?ní IQ 

- Cílem projektu bylo zvý?it pov?domí student? st?edních ?kol a senior? v oblasti f inan?ních 
gramotnosti

- Místem konání byly st?ední ?koly 
- Aktivity projektu:

- seminá?e pro st?ední ?koly
- výtvarná sout??
- ?kolní kluby Cashflow
- putovní výstava

- Podpo?eno z Nadace ?SOB



Klub V?elka 

- Cílem je zvý?it p?ipravenost d?tí ze sociokulturn? znevýhod?ujícího prost?edí na úsp??né 
zahájení ?kolní docházky, zvý?it informovanost, motivaci a spolupráci rodin se ?kolou, umo?nit 
d?tem setkávat se se svými vrstevníky

- Opraveny byly prostory a po?ízeno vybavení
- Zapojilo se celkem 29 d?tí, s rodinami byla uzav?ena smlouva, po?et kontakt? 1808
- Otev?eno je v pracovní dny od 8 do 12 hod.
-  P?ipraveno bylo 25 akcí, d?ti pravideln? nav?t?vovaly logopedii 



AMARI klub 

- Cílem je podpo?it d?ti ze znevýhod?ujícího prost?edí p?i p?íprav? do ?koly a zapojit je do 
volno?asových aktivit, zlep?ovat jejich dovednosti a sociální kompetence

- Zapojilo se 83 d?tí, prob?hlo p?es 1500 kontakt?
- Amari klub byl otev?en v komunitním centru v pracovní dny od 12:30 do 17 hod.
- D?ti se ú?astnily ?ady poznávacích akcí a výlet?

 

 



Retrostipendijní program Patria 

- Cílem je podpo?it ve vzd?lávání studenty st?edních ?kol z chud?ích rodin. Jedná se 
o prosp?chové stipendium pro studenty, jejich? aspo? jeden rodi? má pouze základní vzd?lání.

- Retrostipendium je p?id?leno na 2 roky ve vý?i 1000 K? m?sí?n?
- Sleduje se prosp?ch studenta ve 3 klí?ových p?edm?tech, docházka do ?koly a vyu?ití 

prost?edk?
- Od zahájení programu bylo stipendiem podpo?eno 34 student? z regionu, z toho 6 probíhá
- Zaji?t?no ve spolupráci s ?lov?kem v tísni, o.p.s. a Patria f inance

Ob?ansko-právní poradenství 

- Právní poradenství ob?an?m Krásné Lípy poskytuje dvakrát m?sí?n? JUDr. Pra?ák Zbyn?k
- Poradenství je poskytováno zdarma  
- Poskytnuto 72 konzultací

Akce pro seniory 

- Akce jsou ur?eny pro seniory z Krásné Lípy a okolí
- Celkem se konalo 36 akcí, 235 kontakt?
- Místem konání bylo komunitní centrum nebo d?m s pe?ovatelskou slu?bou
- Jednorázové akce: práce na PC, jóga, intuit ivní malování, výroba dekorací, výlet do Doubice, 

náv?t?va výstavy Merkur a muzea Mikov Mikuá?ovice
- Seniorská akademie ? blok p?edná?ek a vzd?lávání na téma bezpe?nost, historie turit iky, 

o národním parku, pé?e o t?lo a du?i, d?diské právo, prevence p?edlu?ení,tréninky pam?ti

 

 

 

 









6. D?KUJEME ZA PODPORU                                                                   
V roce 2014 se nám da?ilo poskytnout pestrou nabídku aktivit a pot?ebnou podporu lidem a rodinám, 
které se ocitly v obtí?né ?ivotní situaci. To bylo mo?né zejména díky f inan?ní a materiální podpo?e  ní?e 
uvedených institucí, f irem, organizací i jednotlivc?. P?i na?í práci spolupracujeme s ?adou dal?ích dárc?, 
pomocník? a organizací. 

Vá?íme si Va?í podpory a d?kujeme za ni.

- M?sto Krásná Lípa
- Ministerstvo práce a sociálních v?cí
- JUDr. Zbyn?k Pra?ák
- EU a ?R prost?ednictvím OPLZZ
- Ú?ad práce ?eské republiky
- Ú?ad vlády ?R - Rada vlády pro zále?itosti romské komunity
- Nadace Agrofert
- Nadace Euronisa
- Norské fondy prost?ednictvím Nadace Open Society Fund Praha
- MAS ?luknovsko
- Nadace ?SOB
- Diakonie ?eskobratrské církve evangelické
- ?lov?k v tísni, o. p. s.
- PatriaFinance a.s.

Kostka je ?lenem Asociace ve?ejn? prosp??ných organizací a získala ocen?ní Místo p?átelské rodin?. 

Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4,  40746 Krásná Lípa

Kontakty: +420 412 354 844; kostka(zaviná?)krasnalipa.cz

www.komunitnicentrum.com


