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O kostku barevnější rok 

Nemáme kouzelný proutek, ale… 
 
Rok 2021 začal tím, že se nám někdo vloupal do skladu Kostky a ukradl káru a část 
humanitární pomoci, určené pro nejchudší. Dotklo se nás to, vyrovnávali jsme se s jistou 
zranitelností, zevšeobecňováním, zklamáním a dalšími pocity. Káru jsme si koupili novou a 
hezčí, sklad dostal od města nové a pevnější dveře. A my jsme mohli poskytovat dál 
sociální služby, možná i těm, co kradli. 
Proč o tom píšu na úvod? Je na té situaci myslím dobře vidět, jak osobní je pro nás naše 
práce, jak se nás dotýká, i to, jak společně procházíme složitými situacemi. I když většinou 
se na ně můžeme dívat s potřebným odstupem, protože se týkají našich klientů.  
Prostě do konkrétní situace, která je, přidáme něco pozornosti, péče, síly, lidskosti, 
odbornosti a rozhledu. A věci se mění, jejich kvalita se mění, beznaděj se obrací v naději, je 
tu více důstojnosti, jistoty, opory, prostoru i vlastní vůle. Přestáváme být vláčeni okolnostmi, 
konáním druhých a začínáme brát věci do svých rukou, s nimi i odpovědnost, a délka našich 
kroků se odvíjí od aktuální situace nebo potřeb klienta. Mlha se rozpouští a cesta začíná být 
lépe vidět. 
 
Vážím si toho, že toho můžu být součástí. 
Vážím si také spolupráce i veškeré podpory, kterou dostáváme. 
 
 
Hana Volfová, ředitelka 
 
 

 
 

Všechny sociální 

a další služby 

jsme poskytovali 

bez omezení i 

v nouzovém 

stavu, který byl 

vyhlášen v ČR 

v souvislosti 

s šířením nákazy 

covidu-19. 
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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  

Poskytované sociální služby 
• Terénní programy 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

• Odborné sociální poradenství 

• Osobní asistence 

Pověření od Ústeckého kraje 
Pro poskytování sociálních služeb má Kostka Pověření od Ústeckého kraje. Služby jsou 
součástí základní sítě kraje. 

Členství 
Kostka je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a České asociace streetwork. 
Spolupracujeme s Platformou pro včasnou péči. 

 

Kostka 
spolupracuje 
s poskytovateli 
služeb, 
s institucemi, 
školami a 
odborníky 
v regionu.  
 
Mezioborová 
spolupráce 
přináší trvalejší 
řešení.  
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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. 
 
 
 

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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O kostku blíže pomoci 

Terénní programy 
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 podpořily 144 osob, nejčastěji se jednalo o zakázky při vyřizování 
záležitostí s úřady, v období nouzového stavu pomoc s elektronickým kontaktem 
s institucemi, podporu při udržení si bydlení, řešení dluhů a finanční situace, možnosti 
splátkových kalendářů, plnění závazků, získání dokladů a podkladů, získání a udržení si 
zaměstnání, čerpání zdravotní péče. 
Sociální služba byla finančně podpořena z Úřadu vlády ČR (RVRZ), Ústeckého kraje a 
města Krásná Lípa. 
 

 
 

Potravinová a materiální pomoc                                 
 
Kostka spolupracuje s Potravinovou bankou Litoměřice a v dalších programech, např. 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, akce Milion porcí Albert, Sbírka 
potravin Lidl, Krabice od bot, Ježíškova vnoučata. Získali jsme tak trvanlivé potraviny, 
drogerii a potraviny rychlé spotřeby v množství 4932 kg, vánoční dárky pro 600 dětí, 
invalidní vozíky, zvedák do vany a další dary pro seniory. Pro naše klienty využijeme také 
další darované věci, nábytek, pomůcky pro děti nebo ošacení. Pomoc rodinám i 
jednotlivcům předáváme cíleně. Většinou sociální pracovník posoudí situaci, ověří 
potřebnost pomoci. Reagujeme také na žádosti sociálních odborů a předáme potraviny do 

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 

 
 



Str. 05  O kostku blíže pomoci  
   

 
rodin, kde hladoví děti. Při dlouhodobější spolupráci s rodinami ověřujeme hospodaření. 
Jeden příklad za všechny: Otec samoživitel pečuje o tři děti. Na začátku spolupráce se 
sociální službou dlužil za nájem, poplatky za odpad, ve školce. Hrozilo mu vystěhování 
z bytu. V bytě nebyl základní nábytek, schůzky probíhaly „na stojáka“. Díky potravinové 
pomoci jsme se domluvili, že měsíční příjem použije na úhradu dluhů a základní vybavení. 
Pomoc přišla v pravou chvíli, nájemní smlouva byla prodloužena, děti chodí do školky a 
školy a otec si hledá práci. A co potřebuje Kostka? Rozhlížíme se po větších skladových 
prostorách, stačí větší suchá a čistá místnost v přízemí. Věřím, že se nám ji podaří nalézt. 
 

Sociální šatník a materiální pomoc 
Díky našim drobným dárcům a ve 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. 
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O kostku více jistoty 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je v T-klubu a Amari klubu poskytovat 
podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům v rozvoji jejich vlastní 
osoby. Pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit volný čas a 
předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy a jemuž jsou 
v dnešní době vystaveni, nebo zabránit rozvoji tohoto chování. 
  
Děti se i v nízkém věku setkávají s jevy, s chováním vrstevníků i dospělých, se kterými si 
někdy nevědí rady. Samy se účastní činností, které jsou na hraně, zažívají neúspěchy, řeší 
své pocity a emoce. Ovlivnilo je i období, kdy byly omezeny kontakty s jejich vrstevníky a 
dalšími lidmi. Naším záměrem je, aby rozvíjely své sociální dovednosti, vytvářely zdravé 
vztahy, orientovaly se lépe ve společnosti, řešily své potíže a rozvíjely své zájmy a 
dovednosti. To je někdy velmi složité i pro dospělého člověka. Je dobré, když děti mají 
bezpečný prostor, kde se mohou nejen setkávat, ale i se poradit, co dělat, jak reagovat. 
Místo, kde bude vyslyšen jejich hlas. 
 
V Krásné Lípě máme dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Amari klub a T-klub. 
V těchto klubech pracujeme s dětmi, mladistvými a mladými dospělými ve věku 6–26 let. 
A to jak přímo na klubu, tak i v terénu. V klubech nabízíme aktivity, které baví a odpovídají 
potřebám adekvátním věku. Poskytujeme dětem a teenagerům podnětný prostor pro 
setkávání a podporu v jejich přirozeném vývoji. Pomáháme jim obstát v životě, umožňujeme 
jim smysluplně trávit volný čas a předcházet vzniku rizikového chování. Přestože klub je 
službou anonymní a klient nemusí sdělovat své jméno, stává se, že pracovník s klientem 
naváže vztah založený na důvěře. Klient pak velmi často ze stínu anonymity vystoupí a 
začne na své situaci pracovat, svolí k přizvání rodičů, školy apod. k řešení své situace. Pro 
udržení důvěry je pro naši práci podstatné vytvářet bezpečné prostředí, dodržovat 
mlčenlivost, respektovat volbu dítěte i jeho rodinné zázemí a vzdělávat se. Každý rok 
řešíme s klienty řadu krizových situací. V roce 2021 jsme podpořili sociální prací 130 klientů, 
dalších 159 dětí a teenagerů přišlo do klubů trávit svůj volný čas. Počet kontaktů za rok byl 
4765. 
 
U mladších dětí se nejčastěji věnujeme přípravě do školy. Snažíme se, aby si zábavnou 
formou, nejčastěji pomocí her, osvojily různé školní vědomosti. S deváťáky jezdíme na 
Burzu škol. Často také řešíme téma volného času a jeho smysluplného využití. Ukazujeme 
dětem, že volný čas lze trávit jinak než na mobilním telefonu nebo počítači. Seznamujeme je 
s deskovými hrami, různými druhy sportů, zkoušíme nejrůznější výtvarné techniky. Při všech 
těchto aktivitách se učí, jak fungovat v kolektivu, navazovat přátelství, řešit konflikty 
apod. Pro starší děti a mládež je klub místem, kde jim poskytujeme pocit bezpečí a 
jistoty. V naší službě si mohou klienti dovolit selhat a o svém selhání s námi mluvit. 
Nejčastěji řešíme témata související s dospíváním, experimentováním s alkoholem, 
cigaretami, sociálními sítěmi a jejich riziky, prvními partnerskými vztahy, zdravotní péčí, 
financemi, ale také volbou budoucího povolání. Talentované děti podporujeme v účasti na 
různých soutěžích, děti se třeba dostaly do finále soutěže Talent Světlo Kadaň nebo se 
pravidelně účastní výtvarné soutěže To je hlína. Kdo měl zájem, zapojil se do vyrábění a 
prodeje voňavých mýdel a svíček v adventních obchůdcích, jejichž nedílnou součástí byl 
workshop na téma finanční gramotnosti. V době zákazu setkávání z důvodu šíření nemoci 
covid-19 jsme pro děti připravili venkovní hru a zajišťovali individuální konzultace a podporu 
při distanční výuce. Podařilo se nám také získat počítačovou techniku pro 10 dětí a zapojit 

Spolupracujeme 

se základní 

školou, 

poradnami, 

odborníky a 

institucemi 

v regionu.  

 

Index sociálního 

vyloučení je 

v regionu vysoký. 

Počet dětí 

předčasně 

odcházejících ze 

vzdělávání je 

vysoký. Děti se 

tzv. „propadnou 

na pracák“. 
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je tak do distanční výuky. Pro místní školu a další zájemce jsme uspořádali den otevřených 
dveří. 
 
Naše služba si velmi dobře uvědomuje, kde jsou její hranice. Na co stačí sama a kdy je 
potřeba přizvat ke spolupráci další partnery. Jsme proto rádi, že se rozvíjí spolupráce mezi 
námi a místní základní školou. Výsledky této spolupráce prezentujeme na regionálních 
konferencích jako příklad dobré praxe. Díky vstupu do České asociace streetwork, která 
sdružuje největší počet nízkoprahových služeb, mají naši pracovníci možnost účastnit se 
kvalitního vzdělávání. Pracovníci našeho nízkoprahového zařízení jsou lidé kvalifikovaní a 
dále se vzdělávající. Lidé, kteří neztratili schopnost si hrát a být pro děti a mladé lidi 
parťákem. Mají přehled o trendech, dokážou vytvářet takové aktivity, které jsou mladým 
lidem blízké. Jsou to odborníci na období dětství a dospívání a potřeby s tím spojené. 
V praxi se stále přesvědčujeme, že ohrožených dětí a dospívajících je mnoho. Nízkoprahový 
klub je pro ně jednou z možností, jak začít svou situaci řešit a také jak rozšiřovat své životní 
příležitosti. 
 
Ve spolupráci s ČAS jsme prezentovali službu NZDM na konferencích a účastníme se 
setkání služeb v kraji. 
 

 
Kazuistiky: 
 

• Dívka, věk 12 let. Ve škole horší prospěch. Pochází z mnohočetné rodiny. Nenavštěvuje 
žádné kroužky. Jejím koníčkem je zpěv. Rodiče ovšem nemají peníze na ZUŠ. Společně 
s pracovnicí klubu se přihlásila do soutěže Talent. Každý týden chodila na pravidelné zkoušky 
na T-klub. Za pomoci pracovnic klubu si vybrala písničku a na klubu ji trénovala. Poté natočila 
video a odeslala ho do soutěže. Klientka se zúčastnila semifinálového kola a postoupila do 
finále. Mohla se tak věnovat něčemu, co ji baví, a dál rozvíjet svůj talent. 

• Dívka, věk 15 let. Na prvním stupni jednou propadla, proto měla vycházet z 8. třídy. V době 
distanční výuky začala navštěvovat T-klub. Docházelo k pravidelné spolupráci a motivaci ze 
strany pracovníků. Díky tomu se prospěch klientky začal zlepšovat. Stejně tak se zvýšila její 
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chuť se učit. Za pomoci pracovnic klubu si podala přihlášku do 9. třídy. Základní školu tedy 
bude opouštět s dokončeným základním vzděláním. 

• Klient, 9 let. Má velmi rád knihy. Doma nemá žádnou. Od pracovníka klubu se dozvěděl, že 
v budově Domu služeb je knihovna. Knihovnu spolu s pracovníkem navštívil. Dozvěděl se, jak 
půjčování knih funguje. Protože rodiče s klientem do knihovny nedošli, NZDM si zřídilo do 
knihovny kartičku. Klient si tak nyní může v knihovně půjčit knihu, jakou chce, a rozvíjí tak dál 
svoje kompetence.   

 

Podpora studentů  
Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme z finančních prostředků Nadace Albatros připravili 
podporu studentů, tak aby střední školu skutečně dokončili. Podmínkou vstupu do 
retrostipendijního 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 bonusy ve výši 2000 Kč. Bylo 
zapojeno 29 studentů. Celkem jsme v roce 2021 vyplatili 251.000 Kč. Spolupracujeme 
s většinou středních škol a učilišť v regionu. 
 

Voňavá setkání 
V podzimních měsících dostaly v komunitním centru možnost tvořit i děti, konkrétně přírodní 
mýdla, šumivky do koupele a krémy či kosmetiku. Tvořivých dílen se během 30 schůzek 
zúčastnilo 122 dětí. 
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Krabice od bot  
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, sbírku 
organizuje Diakonie ČCE. 
Za zesílených hygienických opatření na sběrné místo přinesli dárci vánoční dárky pro děti 
z chudých rodin. Dárky ze sběrného místa byly prostřednictvím sociálních terénních 
pracovníků předány konkrétním dětem. Na Šluknovsku jsme udělali radost 600 dětem. Za 
poskytnuté dary děkujeme dětem i dospělým ze ZŠ Východní Varnsdorf, ČCE Rumburk, 
studentům z Gymnázia Rumburk, SZŠ a OA Rumburk, SLŠ a SOŠ Šluknov, dětem ze MŠ 
Sukova Rumburk, ale také řadě rodin a jednotlivců. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.krabiceodbot.cz/
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O kostku větší stabilita 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám s dětmi v obtížné 
sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo fungování rodiny. Služba je časově 
náročná, protože pracovník si nejdříve musí získat důvěru členů rodiny, než s nimi následně 
může začít pracovat na zlepšení jejich situace. Služby jsou poskytovány především terénní 
formou v přirozeném prostředí rodiny ve Šluknovském výběžku. Pracovníci se snaží rodiče 
podporovat v jejich kompetencích, zůstávají v roli průvodce a usilují, aby se rodiče na řešení 
problému spolupodíleli a zodpovědnost za řešení situace zůstala na jejich straně. 
 
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. 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby, které lze poskytovat 
přímo v domácnostech a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. Služba díky 
odbornosti rodinu provede krizovou situací, stabilizuje ji, naplánuje s rodičem jednotlivé 
kroky. Většinou se podaří ovlivnit situaci tak, aby rodina zůstala spolu a zajistila nezbytnou 
péči o děti. Tuto sociální službu charakterizuje časová náročnost, dobrovolnost spolupráce a 
odbornost týmu služby. V roce 2021 bylo podpořeno 52 rodin s dětmi. 
 
Zpravidla intenzivní spolupráce trvá několik měsíců. Sociální pracovnice nejdříve musí 
získat důvěru členů rodiny, následně s nimi začít pracovat na zlepšení nepříznivé situace, ve 
které se nachází. Sociální pracovnice se také musí zorientovat v nepřehledných situacích, 
často hrozí vystěhování, je zanedbána péče o děti, rodina je v dluzích a nemá peníze na 
základní věci, děti zanedbávají školu, práce rodičů je nejistá, jsou tu závislosti a další. 
Dospělí často nevěří tomu, že by bylo možné něco změnit. Nejtěžší je proto obvykle 
motivovat rodiče ke změně a domluvit, s čím je nezbytné začít a kdo co udělá. Obsahem 
spolupráce, která následuje, je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení 
života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence 
zadlužení a ztráty bydlení a další činnosti směřující ke zlepšení celkové situace rodiny. Pro 
nácviky a podporu vzdělávání dětí do rodin přinášíme didaktické, logopedické a speciální 
pomůcky, knížky, hry nebo notebooky pro distanční výuku. 
 
Velký přínos jak pro rodiny, tak pro nastavení spolupráce mají adaptační pobyty 
v bezpečném prostředí. Vloni jsme již počtvrté uspořádali pro 7 rodin, tj. 7 maminek 
s celkem 26 dětmi, adaptační pobyt v Doubici. Připravený program se koná hlavně v přírodě. 
V denním programu je vždy prostor pro posilování rodičovských kompetencí maminek a 
jejich vztahu a komunikace s dětmi, setkání s poradci, preventisty, psychology a terapeuty. 
Rodiče získají podporu při řešení své situace od sociálních pracovníků. Lépe pak probíhají 
další intervence v rodině. 
 

Multidisciplinár-

ní spolupráci 

služeb 

s institucemi 

využíváme 

ve chvíli, kdy 

řešení leží na 

pomezí a je 

třeba 

spolupráce 

všech stran. 

 

 

 

 

 

Postupujeme 

tak, aby se krize 

v rodině 

neprohlubovala 

a řešení se 

stalo 

dostupným, tak 

aby rodina 

přebírala 

odpovědnost za 

svá rozhodnutí 

a řešení 

situace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFv%C4%9Bra


Str. 11  O kostku větší stabilita  
   

 
Služba spolupracuje s dalšími návaznými službami a institucemi, které se mohou úspěšně 
podílet na vyřešení situace klienta (sociální odbor, školy, ÚP, lékaři, specialisté, poradenská 
pracoviště, soudy, zájmové instituce, majitelé bytů, realitní kanceláře, zaměstnavatelé, 
kojenecké ústavy, dětské domovy, probační a mediační služba, nadace, věznice, tým pro 
duševní zdraví, ČAS a další). Pracovnice služby se pravidelně účastní mezioborových 
jednání a případových konferencí. Také se pravidelně vzdělávají, sledují vývoj ve službách a 
mají zajištěnu kvalitní supervizi. 
 
Za 11 let, kdy službu poskytujeme, jsme ovlivnili řadu osudů. Ty s dobrým koncem stále 
převládají. A to si přejeme i do dalších let. 
 
Služba byla zapojena do víceletého projektu Ústeckého kraje POSOSUK2, který je zaměřen 
na zvýšení dostupnosti služeb a jejich kvalitu. 
 

 
 
 

Klub pro ženy 
V Klubu pro ženy se od září do prosince uskutečnilo 15 setkání se 103 návštěvníky. Do 
klubu chodí maminky s dětmi jednou týdně a společně tvoří. Ženy tak mají více 
společenských kontaktů, spolu vyrobí řadu předmětů pro domácnost nebo dárky, během 
tvorby mají i prostor vzájemně probrat, co aktuálně řeší. Z výrobků to byly jednoduché 
baťůžky, zvířátka z filcu, adventní věnce apod. 
 

Myslíme i na zvířata 
Z ulice jsme pomohli více než 20 psům, ti získali lepší život a nové páníčky. Pro ty, co jsou 
tam dále, občas získáme nějaké lepší krmivo. 
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O kostku větší zodpovědnost 

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. 

Do 30. 4. 2022 je služba financována v rámci projektu Poradna v kostce z prostředků EU. 
Dotaci jsme získali přes MAS Český sever. V projektu bylo podáno 83 návrhů na oddlužení, 
dalším osobám bylo poskytnuto poradenství. Od 1. 5. 2022 se služba vrátila zpět do 
základní sítě kraje. Úvazek pracovníků byl snížen dle Pověření kraje. 
Poradna je zapsána do seznamu MF jako místo pracující s dlužníky. 

Poradna v kostce poskytla poradenství 109 osobám z regionu, poskytli jsme 715 konzultací. 
Nejčastěji v oblasti dluhové problematiky, rodinných vztahů, rodičovské zodpovědnosti či při 
ohrožení ztrátou bydlení. Poradci jsou těmi, kdo znají legislativu, vědí, jaké kroky je třeba 
v řešení udělat, ale také poskytují psychickou podporu, doprovod a motivují klienty 
v dořešení krizové situace. Poradna se zapojila do zprostředkování očkování seniorů proti 
onemocnění covid-19, spolupracovala s městem Krásná Lípa na organizaci veřejných 
očkování i při registraci osob. Po změně legislativy byla dalším tématem podpora rodičům 
samoživitelům při uplatnění náhradního výživného. Při vlně zdražování energií jsme 
pomáhali při přechodu z režimu DPI ke standardnímu dodavateli nebo se vyvázat ze smluv 
uzavřených pod tlakem tzv. energetických šmejdů. Poradna připravuje podklady a posuzuje 
splnění podmínek pro oddlužení. Pomáhali jsme klientům s oddlužením také v rámci 
Milostivého léta. 

 
 

 

 
 
 

Oblasti podpory

Dluhy, exekuce, insolvence Pracovně-právní vztahy

Rodinné vztahy Občanské soužití

Bydlení, nájemní vztahy Trestní právo

Ostatní

Mapa exekucí 

 

Šluknovsko patří 

mezi nejvíce 

zatížené regiony 

co do počtu 

exekucí a počtu 

obyvatel, kteří 

exekuci mají. 

Podíl osob 

v exekuci je v ČR 

8,6 %.  

V ORP Rumburk 

je podíl osob v 

exekuci 21,37 % 

(druhá nejhorší 

situace v ČR) a 

v ORP Varnsdorf 

15,7 %. 

   
Zdroj 

www.mapaexekuci.cz 
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Občanskoprávní poradenství 
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2021 se opětovně osvědčila poradna JUDr. Zbyňka 
Pražáka. Poradna je otevřena každé 1. a 3. pondělí v měsíci a občanskoprávního 
poradenství využilo 37 osob.  
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O kostku bezpečnější domov 

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 druhé osoby. Péče je poskytována dle individuálních potřeb klienta, v jeho 
domácím prostředí. Služba klienta podporuje v plnohodnotném způsobu života. V roce 2021 
jsme rozšířili kapacitu a navýšili počet zaměstnanců. Službu poskytujeme bez omezení dle 
individuálních potřeb klienta. 

Hospitalizace, umístění, stěhování, léčebna… Většinou je přání našich klientů opačné, a to 
zůstat doma a zvládnout péči o sebe nebo své blízké. A v tu chvíli hledají odpovědi na další 
otázky. Je možné zůstat doma? Jak to zorganizovat, co zvládne rodina, co přátelé? Na co 
potřebujeme někoho dalšího, jaké službě můžeme zavolat? A když ten telefon zazvoní 
v Kostce, většinou je o jednu starost méně. 
 
Poskytujeme takovou péči, aby klient mohl bezpečně a důstojně žít doma, být se svými 
blízkými. Podporujeme ho v zachování si jisté míry soběstačnosti a pomáháme 
v činnostech, které nezvládá. O péči se většinou dělíme s rodinou a blízkými, co zajistí 
asistentky, domlouváme vždy předem. Také podporujeme klienty v udržení si přátelství a 
aktivit běžného plnohodnotného života. Poskytujeme poradenství a pomoc s řešením 
záležitostí, spolupracujeme se zdravotní terénní službou, institucemi a odborníky. Službu 
poskytujeme ročně stovce klientů jak v domech se sociální službou v Krásné Lípě, tak i 
v domácnostech ve výběžku. 

 

 
 
 
 

Poskytované 

terénní služby 

pro rodiny 

s dětmi, osobní 

asistence a 

odborné sociální 

poradenství jsou 

poskytovány 

občanům v 18 

obcích 

Šluknovského 

výběžku.  
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Akce pro seniory 
Pro seniory jsme, i přes řadu omezení proti šíření nemoci covid-19, v roce 2021 připravili 27 
setkání s celkovou účastí 199 osob. Největší zájem byl o jemné cvičení jógy s Irenou 
Kubicovou a výrobu přírodních mýdel a balzámů s Hankou Štroblovou. Na předzahrádky 
jsme pořídili pojízdné a vyvýšené truhlíky, které senioři na jedné z akcí osázeli bylinkami a 
květinami. Letošní rok jsme zahájili výrobou keramických květináčů s Jaroslavem Šafrem a 
na další akce se můžete těšit. 

 

Ježíškova vnoučata 
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata splnil vánoční přání i pěti seniorům v našich 
domech se sociální službou. Senioři převzali dárky – invalidní vozíky, relaxační křeslo, 
elektrický zvedák do vany, CD s koledami, držák na TV, pohovka, koberec či klec pro 
andulky. Všechny dárky udělaly velikou radost a mnohdy vehnaly babičkám nebo dědečkům 
slzy do očí nad štědrostí, srdečností a lidskou solidaritou. Všem dárcům děkujeme. 
 

Řekni mi 
Naše pozornost je zaměřena na kvalitu péče, na kvalitu života klientů, důstojnost a 
otevřenost. Opět jsme se zúčastnili K smrti dobrého festivalu, vzděláváme se a otevřeně 
mluvíme o přáních našich i klientů na konci života, třeba u hry Řekni mi. 
 

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

Covid-19 
V roce 2021 pokračovala různá omezení související s šířením onemocnění covid-19 
způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Pokračovali jsme v podpoře našich klientů a 
poskytování sociální služby tak, abychom co nejvíce zajistili bezpečí klientů a zaměstnanců. 
Sledovali jsme, jak se u klientů více projevuje únava, rezignace, napětí, osamocenost. Více 
se na nás začaly obracet samoživitelky, senioři nebo rodiny, které se dostaly do finanční 
krize. 
Domluvili jsme očkování mobilním týmem přímo ve městě, lidé se tak nevystavovali 
zbytečným kontaktům při cestování. Očkování využilo 600 osob, mezi nimi úředníci, učitelé, 
sociální pracovníci či hasiči. 
Přes potravinovou banku jsme získali významné počty respirátorů pro klienty. 
Pracovníci nízkoprahu byli v kontaktu s dětmi, pomáhali s doučováním a distanční výukou. 
Kluby zůstaly otevřené, jen v jiném režimu. Do vzdělávání se zapojili dobrovolníci, pro děti 
jsme připravili pátrací venkovní hru Krok za krokem. 
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O kostku lepší začátek 

Klub Včelka 
Předškolní vzdělávání v klubu Včelka je určeno dětem ve věku od 3 do 6 let, které vyrůstají 
v sociálně slabém, nepodnětném 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. 

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. 
 
V klubu Včelka pracujeme s dětmi od 3 let věku, které nenavštěvují mateřskou školu 
z různých důvodů. Program probíhá v dopoledních hodinách podobně jako v mateřské 
škole, děti jsou v malé skupině a pedagog se jim může věnovat individuálně. Pracovníci také 
podporují rodiče, aby zajistili vše potřebné při přestupu do mateřské školy či 1. třídy. Rodiče 
mimo to nejčastěji konzultují péči o dítě, výchovu, zdravotní péči. Pracovnice mají potřebné 
kontakty na specialisty a odborné služby. Klub je organizován pod ZŠ a MŠ Krásná Lípa. 
Během roku 2021 jsme průběžně pracovali s 23 dětmi a jejich rodiči. Rodiče nás sami osloví 
nebo díky terénní práci kontaktujeme rodiče my.  
 

 

Včasná péče:  

Podporujeme 

přirozený vývoj 

dítěte. Vytváříme 

spolu s rodinou 

pevnější a 

stabilnější základ 

pro jeho další 

životní etapy.  
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O kostku zdravější financování 
Rozpočet Kostky včetně rozpočtových opatření byl schválen zřizovatelem. 

Výkaz o finančním stavu 

• Rozpočet byl přebytkový 

• Majetek Kostky je k 31. 12. 2021 ve výši 16.030.021,05 Kč 

Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) 
• Výnosy 19.698 tis. Kč   

• Náklady 18.981 tis. Kč  

• Hospodářský výsledek je 717 tis. Kč 

Finanční kontroly 
Při kontrolách hospodaření, auditech a kontrolách dodržování zákona nebyly zjištěny 
závažné nedostatky. 

• Město Krásná Lípa – veřejnosprávní kontrola 

• Krajská hygienická stanice – plnění opatření testování zaměstnanců 

• Ústecký kraj – veřejnosprávní kontrola projektu POSOSUK3 a plnění smlouvy velké 
dotace 

• MPSV – kontrola plnění podmínek projektu POSOSUK2 

• Dva nezávislé audity dotací na provoz sociálních služeb 

• Úřad práce – kontrola příjemce veřejné finanční podpory 

• Celní úřad – kontrola použití zboží dodaného Potravinovou bankou 

Zaměstnanci 
• Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 byl 34 

• Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok byl 28 

• Z toho 11 osob bylo zaměstnáno na dotovaných místech 

 

 

  

 

Kostka vytváří 
stabilní pracovní 
místa v souladu 
s Pověřením 
k poskytování 
sociálních služeb.  
 
Kostka vytváří 
odborné pozice 
v konkrétních 
projektech.  
 
Kostka nabízí 
dotovaná 
pracovní místa 
na dobu určitou 
pro uchazeče o 
zaměstnání. Je to 
možnost získat 
dobrou praxi.  
 
Pro studenty je tu 
možnost stáží ve 
vybraných 
službách. 
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Dotace, granty a 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 
v termínu odeslány. Vážíme si této podpory, děkujeme! 

 

Dárce – zdroj Název projektu/služby v tis. Kč 

Ústecký kraj z  
prostředků MPSV 

 

Terénní programy 8.149 
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Odborné sociální poradenství 

 

Ústecký kraj 

 

Terénní programy 157 
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Odborné sociální poradenství 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Osobní asistence  

Ústecký kraj 
z prostředků EU 
POSOSUK3 
  

 

Osobní asistence 
 
 
 
 
 

 

5.962 

Vláda ČR – 
RVRZ

 

Terénní programy 
 
 
 
 

300 
 

MPSV 

 
 

Sociální služby – odměny  892 

EU OPZ Poradna v kostce 
 

 

250 

Dokončili jsme a 

vyúčtovali tři 

projekty finančně 

podpořené EU. 

Přidělené dotace 

jsme vyúčtovali 

v daných 

termínech.  

Dotace podléhají 

pravidelným 

kontrolám a 

závěrečným 

finančním 

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

Obce Šluknovska 
Rumburk, 
Varnsdorf, 
Šluknov 

Sociální služby 

         

152 

ČNFB

 

Sociální služby a Klub pro ženy 127 

Ústecký kraj 

 

Volný čas – Voňavá setkání 2021 44 

Nadační fond 
Albert 

 

Adventní obchůdky s Albertem 3 

Nadace Albatros 

 

Retrostipendijní program – ve spolupráci 
s Člověkem v tísni   

251 

Ježíškova 
vnoučata 

 

Vánoční dary pro seniory - 

Krabice od bot Děti darují dětem – vánoční dárky - 

Potravinová 
banka 

 

Materiální a potravinová pomoc pro klienty - 
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Rozpočet 2021 
 

v tis. Kč* rozpočet plnění 

Spotřeba materiálu 995 1189 

Spotřeba energie 559 505 

Opravy a udržování 112 227 

Cestovné 41 33 

Ostatní služby 3165 1700 

Mzdové náklady 9688 10 458 

Zákonné sociální pojištění 3187 3312 

Zákonné sociální náklady 228 244 

Daň silniční 3 4 

Jiné daně a poplatky 11 3 

Ostatní náklady z činnosti 48 90 

Odpisy dlouhodobého majetku 249 248 

Náklady z DDM 818 968 

NÁKLADY CELKEM 19 104 18 981 

Výnosy z prodeje služeb 1449 1525 

Výnosy z pronájmů 238 164 

Čerpání fondů 0 0 

Ostatní výnosy z činnosti 775 809 

Úroky 2 2 

Ostatní finanční výnosy 131 134 

Výnosy vybr. míst. vlád. inst. 
z transferů 

16 509 17 064 

VÝNOSY CELKEM 19 104 19 698 

Výsled. hospod. ve schval.  717 

Hospodářský výsledek  717 

 
 
 
 

Vážíme si Vaší pomoci, podpory, darů a spolupráce. Děkujeme! 

Kontroly a audity 

účetnictví zjistily, 

že je účetnictví 

vedeno v souladu 

se zákonem a 

pravidly 

dotačních 

programů. 

 
 
 


