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O Kostku pestřejší rok 

Poskytujeme potřebné a kvalitní sociální služby 
V roce 2019 jsme se zaměřili na ověření kvality sociální služby Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. Prošli jsme náročným auditem služby a díky tomu jsme se mohli stát členy 
České asociace streetwork. Od města jsme s vděčností převzali zrekonstruovaný a 
vybavený T-klub a zahájili v něm poskytování služby. 
Personální situace v regionu není lehká, je nedostatek sociálních pracovníků. Vybrat 
pracovníka v sociálních službách, který by splňoval naše požadavky, také není vždy 
jednoduché. VOŠ Varnsdorf otevřela nově studijní obor, jehož absolventi budou splňovat 
kvalifikaci pro sociální práci požadovanou zákonem. Podařilo se nám stabilizovat týmy 
služeb i vybrat novou sociální pracovnici. Zaměstnanci absolvovali dlouhodobé výcviky, 
vzdělávají se pro sociální práci. Vybrali jsme si nového supervizora.   
Spolupracujeme s dalšími institucemi, školami, poradnami, zaměstnavateli, úřady, majiteli 
nemovitostí a organizacemi v regionu, podílíme se na komunitním plánování. Spolupráce 
nám umožňuje přinést skutečné udržitelné řešení situace našich klientů. 
Naše kolegyně Ilona Weinerová převzala od Ústeckého kraje ocenění Pracovník roku 
v sociálních službách v Ústeckém kraji. Cením si toho, že u nás dlouhodobě pracují 
kvalifikovaní odborníci s praxí. 
Rozpočet Kostky včetně rozpočtových opatření schvaloval zřizovatel, rozpočet byl 
vyrovnaný. Hospodářský výsledek, díky maximálnímu pokrytí nákladů z dotací, přesahoval 
513 tis. Kč. I když to mnohdy není jednoduché některé programy udržet. Těžko rozumím 
tomu, jak může ministerstvo rozhodnout o přidělení dotace na celoroční program až 
v červenci daného roku. Při kontrolách hospodaření v jednotlivých projektech a při auditu 
hospodaření s prostředky na poskytování sociálních služeb nebyly zjištěny závažné 
nedostatky. To ukazuje na dobré zvládnutí procesů a všech dotačních podmínek ze strany 
administrativních pracovníků. 
V Kostce pracovalo 31 zaměstnanců. Základní jádro jsou zaměstnanci na trvalé pracovní 
smlouvy, část pracovních míst byla vyhrazena pro uchazeče o zaměstnání jako místa 
tréninková či dotovaná. 
Vážíme si spolupráce i veškeré podpory, kterou dostáváme. Díky nim můžeme poskytovat 
potřebné služby v dostatečné kvalitě. 
 
Hana Volfová 
ředitelka 
 

Naše sociální 
služba 
Nízkoprahové 
zařízení pro děti 
a mládež prošla 
úspěšně auditem 
kvality.  

Stali jsme se 
členy České 
asociace 
streetwork.  

 

 
 
 

Naše kolegyně 
získala ocenění 
Ústeckého kraje 
Pracovník roku 
v sociálních 
službách.  
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Základní informace 

Sídlo 
Masarykova 1094, 407 46 Krásná Lípa 

Provozy 
Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 
T-klub, Nemocniční 40, Krásná Lípa 

Založení 
Zřizovací listinou ke dni 1. 6. 2008 
Vlastní činnost zahájena 1. 9. 2008 

Obchodní rejstřík 
Organizace zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl Pr, vložka 800. 

IČ 
75139090 

Právní forma 
Příspěvková organizace 

Statutární zástupce 
Hana Volfová, ředitelka 

Zřizovatel 
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa  
 

 

 

Kostka 
zkvalitňuje život 
v regionu.  

Pomáháme vést 
důstojný a 
hodnotný život 
dětem i dospělým 
a podporujeme je 
při řešení jejich 
životních situací.  
Poskytujeme 
sociální služby, 
vzdělávání a 
zájmové aktivity. 
Nabízíme 
odbornost, 
spolehlivost a 
vstřícný přístup. 
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Finance 
Rozpočet Kostky včetně rozpočtových opatření byl schválen zřizovatelem. 

Výkaz o finančním stavu • Rozpočet byl vyrovnaný • Majetek Kostky je k 31. 12. 2019 ve výši 14.814.523,95 Kč 

Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) • Výnosy 15.131.442,10 Kč • Náklady 14.618.297,90 Kč • Hospodářský výsledek je 513.144,20 Kč 

 

Finanční kontroly 
Při kontrolách hospodaření, auditech a kontrolách dodržování zákona nebyly zjištěny 
závažné nedostatky. • Město Krásná Lípa – veřejnosprávní kontrola • Dva nezávislé audity dotací na provoz sociálních služeb • Krajský úřad Ústeckého kraje – kontrola dotace POSOSUK2 • VZP – kontrola pojistného 

 

Zaměstnanci • Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl 31 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok byl 25 • Z toho 12 osob bylo zaměstnáno na dotovaných místech 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Kostka je členem 
Asociace 
poskytovatelů 
sociálních služeb 
a České asociace 
streetwork. 
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Dotace, granty, dary 
Kostka na zajištění služeb a dalších aktivit čerpala dotace, příspěvky a dary z různých 
zdrojů, všechny dotace byly řádně v termínu vyúčtovány, vratky nedočerpaných dotací byly 
odeslány. 
Vážíme si této podpory, děkujeme! 

 

Dárce – zdroj Název projektu/služby v tis. Kč 

Město  
Krásná Lípa 

 

příspěvek 1.164 

Ústecký kraj z  

prostředků MPSV 

 

Odlehčovací služby 4.660 

 Terénní programy 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Ústecký kraj 

 

Terénní programy 87 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Odlehčovací služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Šití s babičkou  30 

Ústecký kraj 
z prostředků EU 
OPZ 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

 

 

 

 
 

 

3.876 

RVRZ

 

Amari terénní práce 

 
 
 
 
 
 
 
 

300 

Přidělené dotace 
jsme vyúčtovali 
v daných 
termínech.  

Velké dotace 
podléhají 
pravidelným 
kontrolám a 
závěrečným 
finančním 
auditům.  

 

Vaší podpory si 
vážíme! 
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Dárce – zdroj Název projektu/služby v tis. Kč 

MŠMT 

 

Klub Včelka  678 

Nadace SčVK 

 

Klub Včelka a Osobní asistence 20 

Nadace SOVA

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 

Nadace ČEZ 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 80 

Nadace VINCI

 

Klub Včelka 60 

Nadace Agrofert 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

 

 

50 

Obce Šluknovska 

Rumburk, 

Šluknov, Dolní 
Podluží 

Sociální služby 

         

123 

EU OPZ 

 

Komunitní centrum Kostka 

 
 
 
 
 

1.926 
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Dárce – zdroj Název projektu/služby v tis. Kč 

EU OPZ Poradna v kostce 

 

877 

Úřad práce 

 

Podpora pracovních míst 

 

251 

Člověk v tísni

 
Nadace Albatros

 

Retrostipendia 429 
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Rozpočet 2019 
 

v tis. Kč* rozpočet plnění 
Spotřeba materiálu 915 944 

Spotřeba energie 492 446 

Opravy a udržování 130 131 

Cestovné 79 72 

Ostatní služby 2584 1389 

Mzdové náklady 8193 8233 

Zákonné sociální pojištění 2695 2634 

Zákonné sociální náklady 192 190 

Daň silniční 5 5 

Jiné daně a poplatky 4 -3 

Ostatní náklady z činnosti 38 43 

Odpisy dlouhodobého majetku 183 183 

Náklady z DDM 372 351 

NÁKLADY CELKEM 15 882 14 618 

Výnosy z prodeje služeb 1111 876 

Výnosy z pronájmů 2 247 

Čerpání fondů 118 0 

Ostatní výnosy z činnosti 290 286 

Úroky 0 1 

Ostatní finanční výnosy 115 119 

Výnosy vybr. míst. vlád. inst. z 
transferů 

14246 13602 

VÝNOSY CELKEM 15 882 15 131 

Výsled. hospod. ve schval.  513 

Hospodářský výsledek  513 
 

 
 

Kontroly a audity 
účetnictví a 
dotací nezjistily 
porušení 
rozpočtové kázně 
ani závažné 
porušení 
pravidel.  
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Činnost organizace 

Zřizovací listina 
Dle zřizovací listiny Kostka vykonává hlavní a doplňkovou činnost.  
 

Hlavní činnost • Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu • Zajištění a rozvoj sociálních služeb • Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností • Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení • Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav • Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru • Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu • Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení za podmínek stanovených 
zřizovatelem v bodě 2, čl. V. této zřizovací listiny • Provoz internetových stránek organizace a propagace • Provoz internetu pro veřejnost • Práce s rodinami, dětmi a mládeží • Organizace volnočasových aktivit • Prevence kriminality 

 

Doplňková činnost • Praní, žehlení a mandlování prádla • Úklidové práce • Výlep plakátů na výlepové plochy • Vzdělávání 
 

Sociální služby 
Sociální služby jsou registrované 
v souladu se zákonem 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Sociální 
služby jsou zahrnuty v základní 
nebo rozvojové síti sociálních 
služeb Ústeckého kraje. 
 
 
 

Doplňková činnost 
Doplňkovou činnost vykonáváme na základě živnostenského oprávnění. 
 

Základem jsou 
stabilní týmy 
odborníků 
z oblasti 
sociálních služeb. 

 

Dále vytváříme 
pracovní 
příležitosti pro lidi 
s nízkými 
pracovními 
kompetencemi. 
Jedná se o 
dotovaná či 
tréninková místa 
na dobu určitou.  
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Terénní programy 
 
Terénní práce předchází sociálnímu vyloučení a snižuje míru sociálního vyloučení 
jednotlivců. Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Terénní pracovnice mapuje 
lokality ve městě, je v kontaktu s klienty služby v jejich přirozeném prostředí a podporuje je 
ve vlastním řešení jejich krizových situací. Působí ve prospěch zmenšování napětí mezi 
různými skupinami. Spolupracuje s navazujícími sociálními službami, organizacemi a 
institucemi. 
Terénní pracovnice ulehčuje klientovi služby orientaci v jeho životní situaci, podporuje ho 
v hledání možných řešení a posiluje jeho důvěru ve vlastní kompetence. Dále 
zprostředkovává kontakt klienta s majoritní společností a jejími institucemi (úřady, 
zaměstnavateli, sociálními službami apod.). Mapuje situaci a rozvíjí porozumění životu 
sociálně vyloučených obyvatel obce a prostřednictvím těchto poznatků podporuje či 
navrhuje konkrétní opatření. Nejčastěji terénní pracovnice řešila zakázky z oblasti dluhů a 
exekucí, udržení či získání bydlení, získání či udržení si zaměstnání, řešení krizové situace 
nebo vyřizování dokladů. Terénní pracovnice se souhlasem klienta spolupracuje s dalšími 
navazujícími službami a institucemi. 

V roce 2019 byl celkový počet 
klientů služby 150, poskytnuto 
bylo 935 konzultací.  
Sociální služba byla finančně 
podpořena z Úřadu vlády ČR 
(RVRZ), Ústeckého kraje a 
města Krásná Lípa. 
 
Kazuistiky: 
• Klient si nevěděl rady 
s přestupem na střední školu, 
obával se, že přestup 
nezvládne, a hrozilo, že do 
školy nenastoupí, protože neměl 
vyřízené potřebné dokumenty. 
Díky spolupráci s TP došlo 

k vyřešení svízelné situace, a uživatel školu navštěvuje. 
 
• Klientovi hrozilo neprodloužení nájemní smlouvy z důvodu neskutečného nepořádku 
v domácnosti, odkud se šířil výrazný zápach, dále byl klient zneužíván od lidí v okolí. 
Spolupráce s klientem byla nejprve zaměřena na odvrácení hrozby ztráty bydlení – péče o 
domácnost, úklid, hygiena. Následně si klient přál klidnější bydlení, nejlépe v nějakém 
zařízení (kde by byl uchráněn zneužívání), a pomoc se zhoršeným zdravotním stavem. Tyto 
dva cíle se podařilo terénní pracovnici během sedmi měsíců s uživatelem splnit. 
 
• Osoba bez přístřeší, ale s pracovními návyky získala motivováním a spoluprací s terénní 
pracovnicí řádné bydlení. Nyní byt užívá třetí měsíc a záleží na klientovi, zda si bydlení udrží 
– podpora a motivace ze strany terénní pracovnice stále probíhají. 
 
• Klient je bez příjmu, má dluh na nájemném, neorientován v dávkovém systému. Navázána 
spolupráce s klientem, následně s majitelem bytu, domluvený splátkový kalendář na 
dlužném nájmu, požádáno o Příspěvek na bydlení a Hmotnou nouzi, zajištěna evidence na 
Úřadě práce – zajištění základních životních potřeb, odvrácení hrozby bezdomovectví. 
V rámci další spolupráce se podařilo vyřídit klientovi na OSSZ starobní důchod. 

Zásady 
poskytování 
služby 

 

• dodržování 
základních 
lidských práv a 
svobod  
• rovnocenný a 
individuální 
přístup 

• dobrovolnost 
• kvalita 
poskytované 
služby 

• odbornost a 
profesionální 
přístup 
pracovníků 

• zachování 
mlčenlivosti a 
diskrétnosti 
• podpora 
nezávislosti na 
službě 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 
Posláním nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež T-klub a Amari klub 
je poskytovat podnětný prostor, 
společné setkávání a podporu dětem 
a teenagerům. Amari klub je určen 
dětem ve věku 6–11 let, T-klub pak 
mladým ve věku 12–26 let, kteří 
pobývají, vzdělávají se nebo jsou 
ubytováni v Krásné Lípě a okolí a 
ocitají se v jakékoliv situaci, která jim 
není příjemná. Smyslem je podpořit je 
v rozvoji jejich vlastní osoby, pomoci 
jim obstát ve svém životě, umožnit jim 
smysluplně trávit čas a předcházet 

tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy aj., jemuž jsou v dnešní 
době všichni vystaveni.  
 
Cíl služby je, aby klienti: 
• uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich 
• získali kompetence pro řešení svých potíží 
• uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti 
• rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti 
• uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání 
• ujasnili si očekávání od budoucnosti 
• uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy 
• měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou 
• získali pomoc v akutní krizové životní situaci 
• mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování 
 
Služba byla poskytována v Amari klubu v komunitním centru, v T-klubu v náhradním 
prostoru v suterénu radnice a v terénu. V dubnu jsme od města Krásná Lípa převzali 
zrekonstruovaný a nově vybavený T-klub. Zázemí služby tak získalo krásný prostor pro práci 
s klienty, včetně nového zázemí pro zaměstnance, konzultovny a sálu. Klub je přístupný 
osobám imobilním. Nově město také zrekonstruovalo přilehlé hřiště. Službu poskytujeme 
také v terénu v Krásné Lípě. Služba má otevřeno šest dní v týdnu.  
 
 

Na základě rozvojového auditu ČAS, dotazníkového šetření mezi klienty a metodické 
podpory jsme provedli úpravu pracovních postupů a standardů kvality.  
V průběhu roku jsme uspořádali dny otevřených dveří pro veřejnost a jednotlivé třídy 
druhého stupně základní školy. 
Spolu s klienty pořádáme preventivní akce, tvořivé dílny, zkouší dětský taneční soubor. 
S Úřadem práce jsme připravili přednášky pro ty starší a byli jsme na otevřených dnech 
učilišť v okolí. 
V průběhu služby pracovníci klienty podporují v řešení jejich zakázek, např. to jsou témata 
dospívání, bezpečného sexu, experimentování s marihuanou a dalšími látkami, 
sebepoškozování, trávení volného času, výběr školy, kontakt s úřady, hledání brigád a 
zaměstnání. U mladších dětí jsou to nejen školní témata, příprava do školy, ale např. i 
trávení volného času, vztahy, šikana. 

Sociální služba 
NZDM prošla 
rozvojovým 
auditem ČAS. 
Díky tomu jsme 
se mohli stát 
členy ČAS. 

 

ČAS službu 
podporuje 
metodicky a 
kvalitním 
vzděláváním. 

 

Spolupracujeme 
s dalšími 
službami 
v regionu, 
školami a dalšími 
institucemi.  
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Počet klientů služby je celkem 167 (114 T-klub a 61 Amari klub) a 149 zájemců o službu. 
Proběhlo 3166 intervencí, počet kontaktů 4999. Celkem 78 % klientů má bydliště v Krásné 
Lípě. 
 
Kazuistiky: 
• Klientka ve věku 16 let vyšla z 8. třídy. Nepodala si přihlášku na žádnou střední školu a 
registrovala se na ÚP. Klientka nerozuměla tomu, co jí na ÚP říkají, nevěděla, jak a kdy se 
má na schůzku dostavit, bála se, že bude z ÚP vyloučena. Pracovnice T-klubu se jí snažila 
informace předat ve srozumitelné podobě, proto použila piktogramy a časovou osu. 
Následně jí připomněla hodiny a naučila ji orientovat se v čase. Klientka tak na ÚP 
docházela řádně a pravidelně. Nakonec si našla brigádu.   

• Klient ve věku 15 let v letošním roce vychází ze sedmé třídy. Rozhodoval se mezi dvěma 
studijními obory. Nevěděl však přesně, co který obor obnáší, neuměl si studium představit. 
Pracovnice s klientem oba studijní obory prošla, vysvětlila mu, co je obsahem studia, a 
nakonec ho doprovodila na den otevřených dveří obou škol. Klient si školu vybral a podal si 
přihlášku. Nyní bude za pomoci pracovnice žádat o stipendium. 
• Klient ve věku 10 let pravidelně jezdí na kole. Nenosí helmu, nezná značky a na silnici se 
pohybuje velmi neopatrně. Klient s pracovnicí procházel pracovní sešit dopravní výchovy. 
Dozvěděl se, jakou výbavu by na kole měl mít, naučil se značky a zorientoval se 
v základních pravidlech silničního provozu. 
• Klient věku 10 let v péči prarodičů. Nenavštěvuje žádný kroužek, ale zajímá se o techniku. 
Doma nemá přístup k internetu, nemá o technice knihy a prarodiče na jeho otázky nestačí. 
Pracovnice s klientem proto sestavila individuální plán, díky kterému se dozvěděl, jak 
funguje tiskárna, skener a další elektronická zařízení.  

Rekonstrukce T-klubu 
 
Postaven jako výměník kotelny, po 
ukončení své funkce byl objekt 
nějaký čas prázdný. Město pak 
umožnilo, aby si v něm svépomocí 
mladí vytvořili klub. V roce 2008 byla 
budova svěřena do správy Kostce. 
Ta volnočasový klub doplnila 
sociální službou.   
Objekt v letech 2018–2019 čekala 
komplexní rekonstrukce. Cílem bylo 
vytvořit moderní zázemí pro sociální 
službu Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. Předmětem projektu byla rekonstrukce a nástavba objektu, rekonstrukce 
okolních ploch. 
Investorem je město Krásná Lípa. Rekonstrukce v hodnotě 11,5 mil. Kč byla financována 
z Evropské unie a z rozpočtu města Krásná Lípa. 
Město Krásná Lípa také za podpory z Programu prevence kriminality opravilo přilehlé 
víceúčelové hřiště.  
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 
 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi jsou terénní, 
popřípadě ambulantní služby 
poskytované rodině s dítětem, 
u kterého je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou 
rodiče nedokážou sami bez pomoci 
překonat, a u kterého existují další 
rizika ohrožení jeho vývoje.  
Poslání služby je lidským a 
partnerským přístupem nabídnout a 
ukázat možnosti řešení 
v nepříznivých rodinných, 
rodičovských či sociálně-ekonomických situacích. Podpořit rodinu či rodiče v jejich snaze 
nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako 
impuls pro změnu v jejich životě. Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit 
zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně 
rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejích jednotlivých členů. Cílovým stavem je rodina, 
která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem 
podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj. Dále podporovat 
samostatnost a mobilizovat vnitřní zdroje rodiny, nikoliv vytvářet závislost rodiny na službě.  
Služba spolupracuje zejména s OSPOD, MŠ, ZŠ a speciálními školami, kojeneckými ústavy, 
soudy, ÚP, lékaři, specialisty, návaznými službami, poradenskými pracovišti, Střediskem 
výchovné péče, zájmovými institucemi, majiteli bytů, realitními kancelářemi, zaměstnavateli, 
azylovými domy, kojeneckými ústavy, dětskými domovy, výchovnými ústavy, Probační a 
mediační službou, nadacemi a dalšími institucemi.  
Pro rodiny jsme uspořádali pětidenní výjezdní pobyt v obci Doubice. Program byl zaměřen 
na podporu rodičovských kompetencí. Všichni si akci užili a dobře zvládli připravený 
program, který se konal hlavně v přírodě. Každý den kromě naplánovaných aktivit probíhalo 
posilování rodičovských kompetencí maminek a jejich vztahu a komunikace s dětmi. S rodiči 
i dětmi pracovali přizvaní odborníci. 
 
V roce 2019 bylo v týmu služby sedm zaměstnanců. Bylo podpořeno 68 rodin ve 
Šluknovském výběžku, poskytnuto 6366 intervencí dle odbornosti. Nejvíce rodin, se kterými 
pracujeme, je ze Šluknova, Rumburku a Krásné Lípy. S rodinami spolupracujeme na 
dobrovolné bázi, většinou na doporučení OSPOD, školy nebo obce. 
 

Kazuistiky: 
•  Klientka je matkou pěti dětí, z toho již tři jsou dospělé a dvě ještě nezletilé, je na výchovu 
dětí sama. Bydlí v pronajatém bytě, kde je pouze to nejnutnější pro život. Klientka má 
zdravotní potíže a také celoživotní hendikep nedoslýchavosti a částečné negramotnosti. 
Služba podpořila rodinu v řešení zdravotních potíží klientky a vyřešení dluhové problematiky. 
Přes drobné potíže se povedlo vyřešit existenční problémy. Dospělá dcera klientky opustila 
své dítě, vnouče nechala u babičky a přestala být s rodinou v kontaktu. Služba s klientkou 
prošla možná rizika, klientka se rozhodla, že se o vnouče postará. Služba doprovodila 
klientku k soudu. Následně ji podpořila ve zvládnutí péče o dítě a dalších úředních 

Multidisciplinár-
ní spolupráce 
služeb a 
institucí 
využíváme 
ve chvíli, kdy 
řešení leží na 
pomezí a je 
třeba 
spolupráce 
všech stran. 

Tak aby se krize 
v rodině 
neprohlubovala 
a řešení se 
stalo 
dostupným. 
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záležitostí. Ze začátku to nebylo jednoduché, dnes již klientka vítá profesionální přístup a 
možnost kdykoliv se na naši službu obrátit při řešení jakéhokoliv problému.   
•  V rodině, kde služba delší dobu pracovala, se začalo odkrývat, že partner a otec 
nejmladších dětí ženu psychicky a fyzicky týrá, nově napadl i její dceru. Klientce byly 
doporučeny postupy, upřesněny a zanechány kontakty a možnosti, jak problematiku řešit. 
Klientka se rozhodla věc řešit. Po prvním kroku, kterým bylo přivolání PČR, oznámení na 
OSPOD, začalo pro rodinu nesnadné období. Partner uživatelky opakovaně porušoval 
zákaz přiblížení a uživatelku vystavoval těžkému psychickému nátlaku. Po překonání krize 
se uživatelka rozhodla k podání návrhu na prodloužení vykázání již bývalého partnera a také 
k podání návrhu ke svěření dětí do své péče. V současné době se život v rodině bez 
partnera mění a stává se klidnějším.  
•  Klientka z Azylového domu se dvěma dětmi a její přítel se dvěma dětmi, které byly 
propuštěny z Klokánku, se rozhodli pro společný život a výchovu dětí. Služba je podpořila při 
stěhování, výchově dětí, jednání s úřady a mnohém dalším. Aktuálně rodina funguje 
samostatně, děti docházejí pravidelně do školy. 
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Poradna v kostce 

Odborné sociální poradenství 
 
Posláním „Poradny v kostce“ je pomáhat lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. 
Poskytnutím rady, informace i psychické podpory jim pomoci tuto situaci řešit a předcházet 
tak jejich sociálnímu vyloučení. Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována 
osobám, které žijí v regionu Šluknovska. Od 1. 5. 2018 je služba financována v rámci 
projektu Poradna v kostce z prostředků EU. Projekt je zajišťován MAS Český sever. 
Provozní doba služby se tak mohla rozšířit ze dvou dnů v týdnu na pět. Největší objem 
poradenství je poskytován lidem, kteří řeší své dluhy. V projektu máme také prostředky na 
přímou podporu klientů, tak aby si mohli požádat o oddlužení. Je jim proplacena cena za 
podání návrhu oddlužení. V roce 2019 byl podán návrh soudu na povolení k oddlužení pro 
40 klientů, všechny návrhy byly soudem schváleny. Službu navštívilo 149 klientů. Zajištěno 
bylo 346 konzultací. 
 

 
 

Kazuistika: 

• Klient se obrátil na poradnu za situace, kdy byl zadlužen, bylo proti němu vedeno několik 
exekucí, měl 12 věřitelů a 16 závazků, jeho dluhy dosahovaly částky 1 mil. Kč. Všechny 
dluhy pocházely z doby před manželstvím, do kterého nedávno vstoupil. Vlastnil pouze věci 
osobní potřeby, přistěhoval se k manželce. Vzhledem k tomu, že byl invalidní, nebyl 
schopen své dluhy splácet. Z obavy, aby po uzavření manželství nedopadly důsledky jeho 
zadlužení (exekuce) na majetek manželky, rozhodl se řešit situaci osobním bankrotem. Na 
poradnu se obrátil se žádostí o pomoc s podáním návrhu na insolvenci, která mu byla 
schválena.     

 
 
 

Oblasti podpory

Dluhy, exekuce, insolvence Pracovně-právní vztahy

Rodinné vztahy Občanské soudní řízení

Bydlení, nájemní vztahy Trestní právo

Ostatní

Mapa exekucí 
 

Šluknovsko patří 
mezi nejvíce 
zatížené regiony 
co do počtu 
exekucí a počtu 
obyvatel, kteří 
exekuci mají. 
Počet osob 
v exekuci je v ČR 
9,7 % a 
na Šluknovsku 
17,9 %. 

   
Zdroj 

www.mapaexekuci.cz 
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Dluhové poradenství 
Dluhové poradenství je poskytováno terénní formou ve Šluknovském výběžku. Cílem je 
podpořit osoby při řešení jejich finanční situace, tak aby přistupovaly ke standardním 
řešením, komunikovaly s věřiteli a exekutory a také aby klient mohl hájit svá práva 
v případech, kdy dochází ke zneužití jeho sociální situace. Cílovou skupinou jsou osoby, 
které nezaplatily minimálně jednu splátku. 
Poradenstvím bylo podpořeno 50 osob. 
Uspořádali jsme pět seminářů na téma dluhy a insolvence. 

Občanskoprávní poradenství 
Občanskoprávní poradenství občanům Krásné Lípy poskytuje dvakrát měsíčně JUDr. 
Pražák. Poradenství je poskytováno zdarma. Podpořeno bylo 46 osob. 

Pracovní poradenství 
Pracovní poradenství je poskytováno terénní formou na území Šluknovska. Klienti jsou 
podporováni při získání a udržení si zaměstnání, tak aby došlo ke zvýšení jejich sociální 
mobility. Bylo podpořeno 20 osob. 
 
V Kostce jsme zřídili tréninkové místo pro 4 klienty. Jedná se o místo určené osobám, které 
nemají dostatečné sociální kompetence a dovednosti pro trh práce, a mají zájem je získat. 
Uspořádali jsme semináře na téma příprava na práci v Německu. Účastníci si připravili 
životopis, seznámili se s tím, jak výběr zaměstnanců probíhá, a připravili se na něj. Také si 
ověřili, jakou mají slovní zásobu. 
 
 
 
 

Kariérové poradenství a retrostipendia Albatros 
 
Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme z finančních prostředků Nadace Albatros připravili 
podporu studentů, tak aby střední školu skutečně dokončili. Podmínkou vstupu do programu 
je nízké vzdělání jednoho z rodičů, výplata retrostipendia je zahájena po doložení 
pololetního vysvědčení v 1. ročníku. Pak společně se studentem sledujeme prospěch ve 
čtyřech klíčových předmětech a docházku – počet omluvených i neomluvených hodin. 
Student se jednou za měsíc setkává s kariérovým poradcem. Pokud vše probíhá, jak má, 
jsou studentovi propláceny skutečné náklady až ve výši 1500 Kč měsíčně po dobu smlouvy 
a v případě dobrého vysvědčení i prémie. Bylo zapojeno 52 studentů. Celkem jsme v roce 
2019 vyplatili 429.000 Kč. Bonus za dobré vysvědčení ve výši 2000 Kč získalo na konci 
školního roku 25 studentů. Spolupracujeme s většinou středních škol a učilišť v regionu.  
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Osobní asistence 
 
Osobní asistence je terénní služba 
poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba se poskytuje bez časového 
omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které 
osoba potřebuje. 
Služba je poskytována ve všech 
obcích Šluknovska. Poskytována 
byla dlouhodobě 23 klientům, celkem 
bylo poskytnuto 3762 intervencí. 
 
 
Kazuistika: 
• Klientka dlouhodobě nemocná se vrátila domů z nemocnice. Byla šťastná, že je opět 
doma. Klientky stav se na nějakou dobu stabilizoval. Poskytovali jsme jí i jejímu manželovi 
služby dle potřeb. Jednalo se o péči o vlastní osobu, pomoc s péčí o domácnost i o 
stravování. Pomohli jsme také s následným umístěním klientky do hospicové péče. 
 
• S klientkou služby jsme oslavili 100 
let. Gratulujeme! Ke klientce domů 
docházíme několikrát denně a službu 
poskytujeme dle potřeby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce pro seniory 
 
V průběhu roku pořádáme akce pro seniory z Krásné Lípy. V roce 2019 se konalo 43 akcí 
s účastí 425 osob. Akce se konaly většinou v domě s pečovatelskou službou. Irena 
Kubicová cvičila se seniory jemnou jógu v klidném tempu, seniory navštívila delfíní babička 
Valpurga Hozáková, Hanka Štroblová s tvořivými dílnami a uspořádali jsme výlety na přání.  

Kompenzační pomůcky 
 
Půjčujeme některé kompenzační pomůcky, zejména se jedná o pomůcky pro osoby se 
sníženou soběstačností – chodítka, podložky, sedátka do vany a další. 
 

Regionální 
působnost: 
Poskytované 
terénní služby 
pro rodiny 
s dětmi, pro 
seniory, pro 
rodiny pečující o 
osobu blízkou a 
odborné sociální 
poradenství jsou 
poskytovány 
občanům v 18 
obcích 
Šluknovského 
výběžku.  
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Klub Včelka 
 
Klub Včelka je určen dětem ve věku od 3 do 6 let, které vyrůstají v sociokulturně odlišném 
prostředí a nedochází do mateřské školy. Jedná se také o děti z migrujících rodin, rodin, kdy 
rodiče mají možnost získat zaměstnání a dosud nemají zajištěnou školku apod. Cílem je 
podpořit jak děti v jejich přirozeném vývoji, tak i jejich rodiny poradenstvím ve chvíli řešení 
změny. Klub je v provozu v pracovní dny od 8 do 13 hodin. 
Poslání klubu Včelka: 
- podpořit integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu,  
- rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, 
- zajistit vzdělávání dítěte v souvislosti s jeho věkem,  
- podporovat u dětí získávání zdravých návyků, sebeobsluhy a hygieny, 
- podpořit sociální dovednosti při pobytu 
v kolektivu, 
- rozvíjet porozumění i řeč, 
- poskytnout prostor k tvoření (hra, učení, 
vývoj dítěte) a rozvíjení představ. 
 
S rodiči bylo uzavřeno 25 smluv na 
zajištění předškolní přípravy dítěte. Bylo 
podpořeno 10 dětí a jejich rodin při 
přestupu do mateřské školy. 
Spolupracujeme se základní a mateřskou 
školou, lékaři, OSPOD i speciálními 
poradnami. 
 
 

Prevence v rodinách 
 

V terénu při poskytování služby nebo i v klubech je dobré mít některé informace ucelené a 
po ruce. Proto jsme si připravili 11 ucelených preventivních balíčků. Balíčky obsahují popis 
situace a její řešení a základní informace jsou doplněny ukázkami materiálu, vybavení a 
testem ověřujícím pochopení témat. Preventivní témata jsou: hygienické návyky, zubní 
hygiena, péče o dítě do 3 let, péče o dítě od 3 do 6 let, péče o školáka, paraziti, zdravá 
strava, očkování, těhotenství, první pomoc. Témata jsou v rodinách diskutována dle 
individuálních potřeb. V terénu bylo osloveno 68 osob, kde proběhlo 199 kontaktů.  

Podporujeme 
přirozený vývoj 
dítěte. Vytváříme 
spolu s rodinou 
pevnější a 
stabilnější základ 
pro jeho další 
životní etapy. 
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Komunitní práce 
Komunitní práce a organizování komunit je profesionální aktivita, která umožňuje lidem  
společně řešit vlastní problémy. Komunitní pracovník – organizátor komunity – jen umožňuje  
vznik rozvojových procesů, ale sám je neiniciuje ani neřeší. Znamená to především:  
• Mluvit s lidmi a vytvářet aktivní skupiny.  
• Odborně zkoumat situaci nebo využívat existujících znalostí.  
• Hledat společná řešení s lidmi z aktivních skupin.  
• Společně řešit problémy a zapojovat do aktivit další lidi.  
Komunitní organizátoři by tedy neměli přicházet s hotovým názorem na to, co je v daném 
prostředí špatně, co je potřeba změnit a jak to udělat. To je úkolem lidí, kteří se v daném 
kontextu pohybují.  
V roce 2019 jsme pracovali se 182 lidmi. 
 
Ve třech nemovitostech řešíme soužití nájemníků, vzhled okolí domu i společných prostor. 
Byl projednán a sestaven domovní řád. 
Podpořili jsme společné aktivity dospělých i mládeže v oblasti sportu i kultury. Nápadů bylo 
hodně, uskutečnila se jen vybraná část. Proběhly tréninky fotbalistů i fotbalové zápasy 
s dalšími týmy. Scházel se taneční soubor a kapela.  
Výjezdu v Jablonném v Podještědí a vzdělávání se zúčastnilo 23 osob. Další akce byly 
podpořeny v Krásné Lípě, a to hudební festival, dětský taneční minifestival, karneval pro 
děti, fotbalová a nohejbalová utkání, pěvecká soutěž, společné vaření a pečení, mikulášská 
nadílka apod. 

Klub pro ženy 
Klub pro ženy je určen pro ženy pečující o děti. Ženy mají možnost se scházet, rozvíjet své 
dovednosti a sociální kompetence. Vytváříme tak prostor pro sdílení a učení se a také pro 
přirozenou vzájemnou podporu v rámci komunity. Při řešení osobních či rodinných 
záležitostí podporuje ženy vedoucí klubu. V klubu se ženy zabývají ručními pracemi, učí se 
různé techniky, podporují svou kreativitu. V průběhu je zajištěno hlídání dětí. Do Klubu pro 
ženy nepravidelně docházelo 32 žen. Hlídání dětí bylo zajištěno 208krát. 

Dětský taneční soubor LILA ROSA 
 
Do dětského tanečního souboru LILA ROSA docházelo 22 dětí. Děti pravidelně trénují. 
Taneční soubor se zúčastnil několika festivalů a vystoupení. Konkrétně se jednalo o 
Mezinárodní den Romů ve Šluknově, festival v Rumburku a v České Lípě. Taneční soubor 
vystoupil také v domech pro seniory. Na festivalech soubor vystoupil jak s romskými, tak i 
s moderními tanci. Soubor získal na festivalech získal dvě trofeje. 
V říjnu jsme uspořádali 4. romský dětský taneční minifestival v Krásné Lípě. Zúčastnily se ho 
dětské taneční soubory: Romano Jasnica Trmice, Šukar Čhaja Trmice, Lila Rosa Krásná 
Lípa, Lačho Amicus Lovosice, Romano Rat Liberec, Kale Jakha Mimoň. Na festivalu 
vystoupil Tiny Beat, hvězda beatboxu. 

Komunitní práce 
se zaměřuje na 
práci se 
skupinou, na 
společné zájmy a 
problémy. 
Skupinu 
podporuje 
v učení se a 
rozvoji, tak aby 
své záležitosti 
mohla řešit sama. 
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Šijeme s babičkou 
Ušít pouzdro na mobil, tašku na pastelky, ubrousek na svačinu, kabelku, sukni, maňáska, 
ledvinku, vánočního skřítka nebo kapsář se v průběhu roku naučily děti, které chodily do 
šicího kroužku. Do kroužku chodilo 13 dětí. 
 

Potravinová banka                                 
 
Ve spolupráci s Potravinovou bankou Litoměřice jsme pokračovali v programu potravinové a 
materiální pomoci osobám a rodinám s dětmi ohroženým chudobou. Díky tomu můžeme 
pomáhat jak jednotlivcům, tak rodinám s dětmi, samoživitelkám nebo seniorům v obtížné 
situaci. Pomoc je poskytována cíleně tam, kde většinou situaci dlouhodobě známe a klient je 
aktivní a svou situaci řeší. Rodiny je možné také podpořit v situacích, kdy se rozhodují mezi 
nákupem potravin a úhradou svých závazků, dluhů nebo nájmu. Darované potraviny či 
drogerie se tak na nezbytně nutnou dobu stávají součástí rodinného rozpočtu. Podpořili 
jsme 138 osob. 

 
 
                        
 

Sociální šatník a materiální pomoc 
Díky drobným dárcům a spolupráci s evangelickou církví z Německa jsme mohli podpořit 
rodiny a osoby v krizi, lidi žijící na ulici či v provizorním bydlení. Všem dárcům děkujeme. 

 
Krabice od bot s Diakonií ČCE 
Krabice od bot mají dlouholetou tradici, sbírka byla poprvé realizována ve Spojených státech 
a jejím principem je, že děti darují dětem. Děti právě do krabice velikosti krabice od bot 
v předvánočním čase shromažďují dárky pro svého vrstevníka. Do krabice dávají cokoli, co 
by i jim pod stromečkem udělalo radost. Více informací je na www.krabiceodbot.cz. 
V roce 2019 na sběrné místo do Kostky přinesli dárci 604 vánočních dárků pro děti 
z chudých rodin. Dárky ze sběrného místa byly prostřednictvím sociálních terénních 
pracovníků předány konkrétním dětem. Na Šluknovsku jsme udělali radost 384 dětem. 
Ostatní dárky putovaly do centrálního sběrného místa Diakonie. 

 

Výlep plakátů 
 
Pro město Krásná Lípa zajišťujeme výlep plakátů na 12 výlepových plochách ve městě. 
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