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Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je 
při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, 

spolehlivost a vstřícný přístup. 
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Inspirace z Norska  
 
Krásná Lípa, 3. 5. 2017 - Sociální pracovnice z krásnolipského komunitního centra 
Kostka absolvovaly v dubnu 2017 studijní cestu do Norska, pořádanou Nadací Open 
Society Fund Praha ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv pro rovnost a 
antidiskriminaci v Norsku (LDO - Equality and Anti-discrimination Ombud). Připojily 
se tak k zástupcům dalších sedmi organizací z České republiky. Hlavním tématem 
studijní cesty byla genderová rovnost. Právě v oblasti vytváření rovných příležitostí 
mužů a žen ve společnosti patří skandinávské země tradičně ke světové špičce.    
„Norští kolegové s námi velmi otevřeně hovořili o své práci, založené především na 
systematickém odbourávání předsudků, které ve společnosti přetrvávají,“ říká Hana 
Volfová, ředitelka komunitního centra Kostka Krásná Lípa, p. o., a dodává: „Často 
se nejedná jen o předsudky zcela zjevné, ale mnohem lépe skryté a přenášené po 
celé generace.“  
Vytváření rovných příležitostí žen a mužů patří k tématům, kterým se komunitní 
centrum Kostka rovněž věnuje. K realizovaným projektům patří například 
Kompetence v Kostce, zaměřený na podporu nezaměstnaných žen, kterým projekt 
pomáhal sladit rodinný a pracovní život a tak zvýšil šance účastnic najít práci. 
S touto podporou se podařilo najít pracovní uplatnění pro 13 účastnic projektu.   
Kostka genderová témata reflektuje v poskytovaných sociálních službách a tím 
zvyšuje jejich kvalitu a dostupnost jak pro muže, tak i pro ženy. Dále od příštího 
roku bude podporovat znevýhodněné skupiny i jednotlivce v připravovaném 
projektu zaměřeném na komunitní práci a poradenství. 
 
V Krásné Lípě dne 3. 5. 2017 
 
Volfová Hana 
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