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O Kostku pestřejší rok 

Jsme podporou lidem v těžkých časech 
 
Rok 2020 provázelo téma bezpečí. Jak zajistit bezpečí pro naše klienty? Jak zajistit 
bezpečí pro naše zaměstnance? Jak být prospěšní a poskytovat potřebné služby? 
 
Začátkem roku 2020 se Českem začalo šířit virové onemocnění covid-19 způsobené 
koronavirem SARS-CoV-2, v březnu byl vyhlášen nouzový stav a vláda ČR začala 
postupně přijímat opatření proti šíření nákazy (omezení pohybu, dezinfekce, roušky, 
omezení vybraných služeb). Přes letní měsíce se situace zklidnila. Od září se virus začal 
opět šířit a posunuli jsme se mezi nejvíce zasažené země. 
To se odrazilo v každodenním provozu Kostky, kde panovala tvůrčí atmosféra. V první, jarní 
vlně jsme se proměnili v šicí dílnu, šili jsme a distribuovali roušky, nakupovali tkalouny a 
nanofiltry, zajišťovali dezinfekci na ruce a čištění prostor ozónem, rozváželi potravinovou 
pomoc, nakupovali seniorům a poskytovali podporu nejen klientům našich služeb. Sociální 
služby pro děti a mládež a pro rodiny v krizi byly vládním opatřením na několik týdnů 
zastaveny. Spolupracovali jsme s městem, školou, potravinovou bankou a dalšími. Hlásila 
se řada dobrovolníků připravených pomoci. V podzimní vlně už jsme mohli čerpat ze 
zkušeností, také už byly ke koupi potřebné ochranné pomůcky. Zaměřili jsme se na podporu 
dětí, které se nemohly, nebo neuměly, připojit k online výuce. Sociální služby byly 
poskytovány bez omezení v bezpečném režimu. Dál jsme pomáhali ohroženým skupinám 
osob. Na konci roku jsme začali testovat zaměstnance, kteří poskytují přímou péči 
seniorům v domácím prostředí. Administrativa, porady a spolupráce s dalšími institucemi se 
přenesly do online prostředí. 
 
Připravovali jsme se na podstatné navýšení kapacity služby Osobní asistence, kterou 
poskytujeme ve Šluknovském výběžku. Součástí bylo převzetí klientů i zaměstnanců 
městem rušené pečovatelské služby. 
 
Naše kolegyně Marcela Jansová získala národní ocenění Pracovník v sociálních 
službách 2020, které uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Diakonie ČCE. 
Marcela dlouhodobě pracuje jako terénní pracovnice. Vážím si toho, že s námi v Kostce 
spolupracuje. Bez ohledu na vyznamenání jsem vděčná za každého z kolegů, kteří se podílí 
na tom, aby naše práce dávala smysl. 
 
Rozpočet Kostky schvaloval zřizovatel. Pokračovali jsme v realizaci pěti velkých projektů a 
řady menších. Průběžné i závěrečné zprávy a příslušnou administrativu jsme byli povinni 
zajistit bez ohledu na epidemii. Při kontrolách hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Vážíme si spolupráce i veškeré podpory, kterou dostáváme. Díky nim můžeme poskytovat 
potřebné služby v potřebné kvalitě. 
 
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 

 

Požádali jsme Ústecký kraj o změny v základní síti služeb: • Návrat služby Odborné sociální poradenství z rozvojové do základní sítě kraje – 
návrat do základní sítě byl schválen pouze 0,6 úvazku • Navýšení okamžité kapacity služby Osobní asistence – bylo schváleno navýšení na 
11,62 úvazku • Změny personálního obsazení služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – bylo 
schváleno 

 

 
 

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. 



Str. 03  Finance  
   

 

Finance 
Rozpočet Kostky včetně rozpočtových opatření byl schválen zřizovatelem. 

Výkaz o finančním stavu • Rozpočet byl přebytkový • Majetek Kostky je k 31. 12. 2020 ve výši 15 279 517,50 Kč 

Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) • Výnosy 17 801 337,50 Kč • Náklady 16 956 453,73 Kč • Hospodářský výsledek je 844 883,77 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 • Úřad práce – kontrola příjemce veřejné finanční podpory 

 

Zaměstnanci • Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 byl 37 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok byl 29 • Z toho 7 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 
v termínu odeslány. Vážíme si této podpory, děkujeme! 

 

Dárce – zdroj Název projektu/služby v tis. Kč 

Ústecký kraj z  
prostředků MPSV 

 

Terénní programy 4.613 
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

Ústecký kraj 

 

Terénní programy 116 
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Odborné sociální poradenství 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Odlehčovací služby  

Ústecký kraj 
z prostředků EU 
POSOSUK2 
 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 
 
 
 

 
 
 

3.393 

Ústecký kraj 
z prostředků EU 
POSOSUK2 
  

 

Osobní asistence 
 
 
 
 
 

 

2.058 

Vláda ČR – 
RVRZ

 

Terénní programy 
 
 
 
 

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 

MPSV 

 

Sociální služby – odměny  415 

Nadace VINCI

 

Klub Včelka 60 

Nadace VINCI

 

Podpora dětí při distanční výuce – NZDM a SAS 53 

Nadace ČEZ 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 25 

Obce Šluknovska 
Rumburk, 
Šluknov 

Sociální služby 

         

124 

EU OPZ 
 

Komunitní centrum Kostka 

 
 

2.486 

EU OPZ Poradna v kostce 

 

877 
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Rozpočet 2020 
 

v tis. Kč* rozpočet plnění 
Spotřeba materiálu 945 1110 

Spotřeba energie 565 357 

Opravy a udržování 40 59 

Cestovné 72 58 

Ostatní služby 3025 1624 

Mzdové náklady 9999 9645 

Zákonné sociální pojištění 3229 3118 

Zákonné sociální náklady 231 275 

Daň silniční 5 5 

Jiné daně a poplatky 9 9 

Ostatní náklady z činnosti 47 84 

Odpisy dlouhodobého majetku 244 244 

Náklady z DDM 240 368 

NÁKLADY CELKEM 18 651 16 956 

Výnosy z prodeje služeb 940 1083 

Výnosy z pronájmů 383 128 

Čerpání fondů 146 0 

Ostatní výnosy z činnosti 811 831 

Úroky 1 1 

Ostatní finanční výnosy 210 97 

Výnosy vybr. míst. vlád. inst. 
z transferů 

16 160 15 661 

VÝNOSY CELKEM 18 651 17 801 

Výsled. hospod. ve schval.  845 

Hospodářský výsledek  845 

 
 
 

Kontroly a audity 
účetnictví 
nezjistily 
porušení 
rozpočtové kázně 
ani porušení 
pravidel 
dotačních 
programů. 
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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 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 institucemi (úřady, zaměstnavateli, 
sociálními službami apod.). Podporuje či navrhuje konkrétní opatření.  
V době pandemie covidu-19, kdy došlo k omezení či uzavření úřadů a institucí (Úřad práce, 
OSSZ ad.), podporovala klienty služby v dodržení pravidel, zprostředkovala vyplnění 
žádostí, naskenování a doručení písemností elektronicky. Dále je podporovala v porozumění 
opatřením, vysvětlovala situaci, rozdávala ochranné pomůcky, podporovala rodiny 
v distanční výuce ad. 
V roce 2020 byl celkový počet klientů služby 151 a rodin 11, poskytnuto bylo 1168 
intervencí.  
Oblast vzdělávání – 84 intervencí 
Oblast zaměstnanost – 181 intervencí 
Oblast zdraví – 72 intervencí 
Oblast bydlení – 250 intervencí 
Oblast chudoba – 566 intervencí 
Jiné – 15 intervencí 
Sociální služba byla finančně podpořena z Úřadu vlády ČR (RVRZ), Ústeckého kraje a 
města Krásná Lípa. 
 
 
Kazuistiky: 
• Rodina se přistěhovala do obce, děti nechodily do školy, rodiče neměli žádné doklady. Za 
podpory TP získala rodina doklady, komunikovala se školou a s PPP, děti byly zapsány do 
školy. 
 
• Terénní pracovnice podpořila klientku služby se zdravotním znevýhodněním, tak aby se 
mohla zapojit do vzdělávání v konkrétním projektu Úřadu práce. Následně jí pomohla získat 
stabilní zaměstnání. Nezbytná byla také pomoc s dojížděním, kterého se klientka bála. 
 
• Matka neměla vhodné podmínky pro to, aby pečovala o své děti. Ty byly umístěny do 
zařízení. Terénní pracovnice matce pomohla získat bydlení v ubytovně, kde se stabilizovala. 
Následně si našla práci a získala samostatné bydlení. Dnes má děti zpět ve své péči. 
 
• Klient služby doplatil svůj dluh u nebankovní společnosti. Bylo zjištěno, že společnost 
pohledávku přeprodala, o tom klient nevěděl. Nesplácení dluhu u nové společnosti vedlo 
k nárůstu dluhu o penále a poplatky. Terénní pracovnice ve spolupráci s poradnou pomohla 
klientovi složitou situaci vyjednat. Klient získal potvrzení o bezdlužnosti. 
  

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 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. 
  
Cíl služby je, aby klienti: 
 

• uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich (alespoň 1× za měsíc skupinová 
aktivita) 

• získali kompetence pro řešení svých potíží (alespoň 1× za měsíc se realizuje preventivní 
téma) 

• uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti (každodenně pestrá 
nabídka aktivit) 

• rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti (každodenně pestrá nabídka aktivit) 
• uměli přebírat odpovědnost za své jednání (na klubu jsou stanovena pravidla, v případě 

porušení je situace reflektována s pracovníkem) 
• ujasnili si očekávání od budoucnosti 
• uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy (na klubu jsou 

stanovena pravidla, v případě porušení je situace reflektována s pracovníkem) 
• měli zastání při styku s institucemi a při jednání s rodinou (služba je poskytována jak 

ambulantně, tak terénně) 
• získali pomoc v akutní krizové životní situaci (služba je poskytována jak ambulantně, tak 

terénně, 6 dní v týdnu, pracovníci mají služební mobil) 
• mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování (služba je 

poskytována jak ambulantně, tak terénně, 6 dní v týdnu, pracovníci mají služební mobil) 
 
Služba byla poskytována ambulantně v Amari klubu v komunitním centru, v T-klubu. 
U T-klubu je k dispozici hřiště pro různé aktivity. V Amari klubu mají pracovníci nově zázemí 
pro individuální práci s klienty. Dále je poskytována služba terénní formou v Krásné Lípě. 
 
Provozní doba se v průběhu roku měnila dle opatření souvisejících s šířením nákazy 
covidu-19. V březnu a dubnu byla služba opatřením vlády uzavřena. Současně byly také 
uzavřeny školy. Služba byla poskytována bezkontaktně, pracovníci natáčeli krátká videa na 
Facebook o tom, kde a kdy získat úkoly ze školy, kde je odevzdat, jak je vypracovat. Děti 
také vhodným způsobem informovali o prevenci šíření nákazy, o ochranných pomůckách. 
Podporovali jsme děti, aby zůstaly se školou v kontaktu, i když řada z nich neměla připojení 
k internetu. Služba zajistila pro vybrané děti notebooky, tablety a připojení na internet. 
Následně s těmito dětmi pracovala, tak aby dohnaly zameškanou látku. Na podzim byl opět 
vyhlášen nouzový stav a uzavřeny školy. Provoz NZDM byl upraven, tak aby děti bez 
připojení na internet získaly přístup k online výuce a pracovníci a dobrovolníci jim s učením 
pomohli. Prohloubili jsme spolupráci se základní školou, díky ní jsme mohli pružně reagovat 
na potřeby dětí. 
 
Ve spolupráci s ČAS jsme prezentovali službu NZDM na konferenci Terénní práce 
v sociálně vyloučených lokalitách. Téma prezentace bylo zaměřeno na podporu dětí a 
mládeže v nouzovém stavu a na rozsah spolupráce se školou. Koordinátorka ČAS podpořila 
setkávání klubů v regionu, kde se řeší aktuální témata.  

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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Vstoupili jsme do programu ČAS Podpora vzdělávání dětí a mladistvých v době pandemie 
covid-19, ze kterého jsme získali 4 notebooky přímo do rodin. 
 
Počet klientů služby je celkem 141 (83 T-klub a 61 Amari klub) a 92 zájemců o službu. 
Proběhlo 3318 intervencí, počet kontaktů 3931. Celkem 89,5 % klientů má bydliště v Krásné 
Lípě. 
 
Kazuistiky: 
 

• Klientka 14 let, má svůj sen, chtěla by se stát policistkou. Chce si zlepšit známky, aby se 
dostala na střední školu na obor bezpečnostně právní činnost. V době distanční výuky 
se potýkala se dvěma problémy. Neměla techniku k online výuce a neměla nikoho, kdo 
by jí probíranou látku vysvětlil. Klientka se za podpory pracovnic klubu přihlásila do 
projektu Podpora vzdělávání dětí a mladistvých v době pandemie covid-19. Na klub se 
chodila pravidelně připravovat a díky projektu získala notebook. Školní povinnosti si díky 
tomu začala plnit. 

• Klient ve věku 7 let neznal barvy, čísla, neměl vytvořenou orientaci v čase, při distanční 
výuce s ním rodiče nezvládali plnit úkoly, vztekal se u nich, odmítal je dělat. Na jaře 
začal navštěvovat klub, každý den na 1 hodinu. Při práci s ním se střídaly dvě 
pracovnice. Zpočátku byl nesoustředěný, chtěl si hodně hrát, odbíhal, nevydržel se déle 
soustředit. Nejprve se s klientem pracovalo v kratších časových intervalech, motivován 
byl následnou společnou volnočasovou aktivitou, o kterou měl velký zájem. Postupem 
času si na pravidelnost schůzek zvykl a začal plnit všechny úkoly zadané školou a 
dohánět, co zameškal.  
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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. Jsou časově 
náročné, 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.  
 
Služba spolupracuje s OSPOD, MŠ, ZŠ a speciálními školami, Úřadem práce, lékaři, 
specialisty, návaznými službami, poradenskými pracovišti, soudy, zájmovými institucemi, 
majiteli bytů, realitními kancelářemi, zaměstnavateli, azylovými domy, kojeneckými ústavy, 
dětskými domovy, výchovnými ústavy, Probační a mediační službou, nadacemi, věznicemi a 
dalšími institucemi. Pracovnice služby se účastní mezioborových jednání, případových 
konferencí, které samy navrhují nebo jsou na ně přizvány další institucí. 
 
Pro rodiny s dětmi 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 probíhala individuální práce s rodinou, aktivity na posilování rodičovských 
kompetencí, posilování vztahu a komunikace mezi rodičem a dítětem, ale i mezi rodičem a 
službou. S rodiči i dětmi pracovali přizvaní odborníci. 
 
Služba je zapojena do víceletého projektu Ústeckého kraje POSOSUK2, který je zaměřen 
na zvýšení dostupnosti služeb a jejich kvalitu. 
V době nouzového stavu byl na jaře vládním opatřením omezen provoz sociální služby. Více 
jsme se věnovali zkompetentňování rodičů při distanční výuce, spolupráci rodiny se školou, 
vysvětlování opatření i povinností nosit roušky, aktuálním dopadům krize či kontaktům 
s uzavřenými úřady.  
V roce 2020 bylo podpořeno 60 rodin ve Šluknovském výběžku, poskytnuto 4116 intervencí, 
z toho 3753 dle odbornosti a 363 interdisciplinárních intervencí. Nejvíce rodin, se kterými 
pracujeme, je ze Šluknova, Rumburku a Krásné Lípy. 
 
Kazuistiky: 
•  Matka dítěte se nečekaně odstěhovala do zahraničí a dítě nechala u babičky. Babička byla 
v emočně vypjaté situaci. Sama bez pomoci nezvládala situaci řešit, proto uzavřela smlouvu 
se službou. Byly zahájeny práce na přepisu bytu na babičku. Při tom zjistila, že je tu dluh na 
nájmu. Postupně se ukazovaly další pohromy. Nezaplacené energie měly za následek 

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. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFv%C4%9Bra
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vypnutí vody a elektriky v bytě. Hrozilo vystěhování. Pracovnice poskytovala klientce 
psychickou podporu, pomohla sjednat s majitelem nemovitosti novou nájemní smlouvu a 
splátkový kalendář dluhů dcery. Dále jí pomohla vyřídit dostupné dávky. Klientka se 
zúčastnila výjezdního pobytu, kde jí byla poskytnuta pomoc psychologa. Po dlouhé době se 
u obou objevil úsměv na tváři. Po návratu domů pomohla pracovnice služby se zajištěním 
školky, což také nebylo snadné. Byla nutná součinnost otce, který nejevil zájem. Tady 
složitou dohodu zajistily pracovnice OSPOD. Byla také poskytnuta materiální a potravinová 
pomoc. Po překlenutí krizové situace se podmínky babičky a vnučky začaly zlepšovat. Se 
službou ještě nějaký čas, i když ne tak intenzivně, bude spolupracovat. 
•  Matka a děti žijí v chudobě, po smrti otce zůstaly samy. Všechny děti mají psychické 
problémy, ve škole se nesoustředí, v noci se pomočují. Dlouhodobě se to nedařilo řešit. 
Díky službě mohly děti navštěvovat biofeedback. Do tréninku se zapojila i matka. Díky 
pravidelné práci se podařilo upravit četnost a intenzitu problémů. Pracovnice služby 
podporovala děti v přípravě do školy, matku v komunikaci se školou. Nyní klientka zvládá 
zorganizovat vše kolem vzdělávání dětí sama. Podařilo se zajistit obědy, školní pomůcky i 
lepší cenově dostupné bydlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcela Jansová, terénní pracovnice 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše kolegyně 
získala národní 
ocenění 
Pracovník 
v sociálních 
službách 2020 
udělované 
Asociací 
poskytovatelů 
sociálních služeb 
a Diakonií ČCE. 
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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. 
Dotaci jsme získali přes MAS Český sever. Provozní doba služby se tak mohla rozšířit ze 
dvou dnů v týdnu na čtyři. 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 úhrada právníkovi za podání návrhu na oddlužení.  
Poradna je zapsána do seznamu MF jako místo pracující s dlužníky.  
V roce 2020 byl podán návrh na oddlužení pro 14 klientů, všechny návrhy byly soudem 
schváleny. Službu navštívilo 110 klientů. Zajištěno bylo 1185 konzultací. 
 

 

 
Kazuistika: 
• Klientka se obrátila na poradnu s žádostí o pomoc při jednání s energetickými společnostmi, 
které jí zasílají opakovaně dopisy, a ona jim nerozumí. Sociální pracovnice zjistila, že klientka 
uzavřela několik přihlášek s aukčními společnostmi, které jí nyní vybírají „výhodné“ 
dodavatele energie. Systematickou prací se podařilo všechny dohody s aukčními 
společnostmi ukončit. Situace se stabilizovala a klientka si s pomocí poradny sjednala 
vhodného dodavatele energie. 
 

 
 
 
 

Oblasti podpory

Dluhy, exekuce, insolvence Pracovně-právní vztahy

Rodinné vztahy Majetko-právní 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. 
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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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. 

Cílem služby je 
• podpořit klienta tak, aby mohl žít bezpečně ve své domácnosti, ve své rodině, v prostředí, 
které zná a je v něm spokojen a kde jsou jeho základní potřeby naplněny 
• podpořit klienta v zachování si soběstačnosti a poskytnout mu pomoc a péči v činnostech, 
které již nezvládá 

• podpořit klienta v udržení si společenských kontaktů a aktivit běžného plnohodnotného 
života 

Poskytujeme pomoc a podporu: 
• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, pomoc při přesunu na vozík či 
lůžko…) 
• při osobní hygieně (koupání, mytí vlasů…) 
• při zajištění stravy (podávání jídla, objednání obědů…) 
• při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky…) 
• při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, ruční práce, společenské 
hry…) 
• při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři či 
společenské akce…) 
• při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. 
jednání s úřady, komunikace s opatrovníky, rodinnými příslušníky…) 
 
Služba je poskytována občanům Šluknovska. Poskytována byla dlouhodobě 25 klientům, 
celkem bylo poskytnuto 7555 intervencí. 
 
 
Kazuistika: 
• Klientka se zdravotním znevýhodněním si objednala službu, která ji navštěvuje třikrát 
týdně.  Asistentky služby pomáhají s hygienou a sebeobsluhou. Klientka byla po úraze 
umístěna ve zdravotnickém zařízení. Jejím přáním bylo vrátit se domů. To se rodině podařilo 
zajistit. Domluvili si větší rozsah služby. Zdravotní i psychický stav klientky se v domácím 
prostředí výrazně zlepšil.  
• Klient má omezenou pohyblivost, žije sám. Měl řadu konfliktů se sousedy, majitelem bytu i 
předchozími pečovatelkami. Hrozila mu ztráta bydlení. Služba mu byla poskytnuta po 
nastavení základních pravidel. Dnes se klientovy vztahy s okolím zlepšily, začal se více 
setkávat s lidmi, je mu zajištěna potřebná péče a naučil se pracovat na počítači. Majitel bytu 
mu prodloužil nájemní smlouvu. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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. Cílem je podpořit jak děti v jejich přirozeném vývoji, tak i jejich 
rodiny poradenstvím ve chvíli řešení změny. Nejčastěji jsou rodiče podpořeni při přestupu 
dětí do MŠ či ZŠ, při zápisu do školy, při výchovných problémech či zdravotní péči.  
Klub je v provozu v pracovní dny od 8 do 12 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 28 smluv na zajištění předškolní přípravy dítěte. Bylo podpořeno 
13 dětí a jejich rodin při přestupu do mateřské školy. A 3 děti při nástupu do 1. třídy ZŠ. 
Spolupracujeme se základní a mateřskou školou, lékaři, OSPOD i speciálními poradnami. 
 
 
 

 

Včasná péče:  

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 jsou profesionální aktivita, která umožňuje lidem  
společně řešit vlastní problémy. Komunitní pracovník umožňuje vznik rozvojových aktivit.  
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 2020 jsme pracovali s 214 lidmi. 
Projekt Komunitní práce v Kostce byl podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu. Projekt 
byl ukončen k 31. 12. 2020 a vyúčtován. 
 
Ve třech nemovitostech řešíme soužití nájemníků, vzhled okolí domu i společných prostor.  
Podpořili jsme společné aktivity dospělých i mládeže v oblasti sportu i kultury.  
Výjezdu v Jablonném v Podještědí a vzdělávacího programu se zúčastnilo 28 dospělých 
osob, 36 dětí. Následovalo další vzdělávání v oblasti mediace. Další akce byly v omezené 
míře podpořeny v Krásné Lípě. Uspořádali jsme hudební festival Amaro Dživipen, do 
kterého se zapojilo pět hudebních uskupení a jeden taneční soubor. Fotbalisté se zúčastnili 
jednoho turnaje a druhý uspořádali. Spolu s mladými a ve spolupráci s preventistkou 
kriminality jsme připravili 19 menších akcí, brigád, výletů, vaření apod. 
V nouzovém stavu se klienti účastnili šití roušek, předávání potravinové pomoci nebo 
předávání informací o hygienických a dalších opatřeních proti šíření koronaviru.  

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. 
Druhá skupina žen si vyjasnila, v jakých oblastech se chtějí vzdělávat. Vybraly si jednotlivé 
kurzy a semináře osobního rozvoje. Uskutečnilo se 8 seminářů. Do Klubu pro ženy 
docházelo 33 žen. Hlídání dětí bylo zajištěno 212krát. 

Dětský taneční soubor LILA ROSA 
 
Do dětského tanečního souboru LILA ROSA docházelo 13 dětí. Celoroční plán byl ovlivněn 
opatřeními a uzavřením škol, řada akcí se nekonala. Nemohl se uskutečnit ani Dětský 
taneční minifestival v Krásné Lípě. Děti se na zkouškách sešly 11krát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 63 osob. I v době nouzového stavu byly individuálně 
poskytovány konzultace. 
Uspořádali jsme tři semináře na téma dluhy a insolvence. 
 

Pracovní poradenství a tréninková místa 
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. V nouzovém stavu řešili ztráty zaměstnání v zahraničí i v ČR. 
Bylo podpořeno 32 osob. 
 
V Kostce jsme zřídili tréninkové místo pro 3 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 38 studentů. Celkem jsme v roce 
2020 vyplatili 390.500 Kč. Bonus za dobré vysvědčení ve výši 2000 Kč získalo na konci 
školního roku 23 studentů. Spolupracujeme s většinou středních škol a učilišť v regionu.  
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Další činnost 
Občanskoprávní poradenství 
Občanskoprávní poradenství občanům Krásné Lípy poskytuje dvakrát měsíčně 
JUDr. Pražák. Poradenství je poskytováno zdarma. Podpořeno bylo 29 osob. 

Potravinová a materiální pomoc                                 
 
Ve spolupráci s Potravinovou bankou Litoměřice jsme pokračovali v programu potravinové a 
materiální pomoci osobám a rodinám s dětmi ohroženým chudobou. Posláním potravinové 
banky je boj proti hladu a plýtvání potravinami. Pomoc je poskytována cíleně tam, kde 
většinou situaci dlouhodobě známe a klient je aktivní a svou situaci řeší. Darované potraviny 
či drogerie se tak na nezbytně nutnou dobu stávají součástí rodinného rozpočtu. Potraviny 
pomohly také na dětských táborech a při práci s dětmi (výuka vaření a nákupů surovin). 
Podpořili jsme 369 osob, z toho 243 dětí. Celkem jsme přes Kostku vydali 5215 kg potravin. 
Jsme zapojeni do víceletého projektu MPSV Potravinová a materiální pomoc nejchudším 
osobám II, díky kterému distribuujeme pomoc potřebným. V nouzovém stavu jsme tuto 
pomoc poskytovali i osobám, kterým klesl příjem v době nouzového stavu, např. 
samoživitelky, senioři, rodiny s dětmi. Vydávali jsme trvanlivé základní potraviny, základní 
hygienické potřeby, potřeby pro novorozence až do věku dvou let a nově inkontinentní 
pomůcky. Podpořeno bylo 388 osob. 
 
Kazuistiky: 

• Rodina s dětmi žije v sociálně vyloučené lokalitě. Klientka je značně zadlužena a splácí 
půjčky. Spolupracuje se sociální službou. Díky poskytování potravinové a materiální 
pomoci se daří pravidelně platit nájemné, udržet tak rodině bydlení a splácet po malých 
částech dluhy. 

• Matka samoživitelka díky poskytnutí potravinové pomoci zvládla včas nakoupit dcerám 
školní potřeby a zaplatit pomůcky.  

• Matka na rodičovské dovolené se čtyřmi dětmi a druhem, který přišel o práci z důvodu 
snižování stavu zaměstnanců. Spolupracuje se sociální službou. Možnost čerpání 
potravinové pomoci velmi ocenila v těžkých časech, kdy nevycházeli s penězi. 

 

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. 
Za zesílených hygienických opatření na sběrné místo do Kostky 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 304 dětem. 
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Akce pro seniory 
 
V průběhu roku pořádáme akce pro seniory z Krásné Lípy. V roce 2020 se konaly 2 akce 
s účastí 40 osob. Irena Kubicová cvičila se seniory jemnou jógu v klidném tempu a na jaře 
jsme vyráběli velikonoční výzdobu. Další akce se v DPS nemohly konat. 

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

Pomoc lidem v době pandemie covidu-19  
V období, kdy se začal šířit koronavirus, jsme se s městem a dalšími partnery sešli 
v krizovém týmu.  
V komunitním centru jsme začali šít bavlněné roušky, nakoupili jsme materiál na šití, s jeho 
nákupem nám pomohlo vedení města, dárci nám také nosili látky a tkalouny. Celkem jsme 
se zapojením dobrovolníků a zaměstnanců Kostky ušili 4115 ks roušek. Roušky jsme 
zdarma vydávali seniorům, dopravní zdravotní službě, sociálním pracovníkům, dětskému 
domovu, Správě NPČŠ, poskytovatelům služeb, Policii ČR, pekárně a dalším provozovnám, 
hasičům, záchranné službě, rehabilitaci, lékařům, nemocnicím, pedagogům a dalším. Díky 
finančnímu daru jsme také zajistili nanofiltry, které se do roušek daly vkládat. Pro seniory a 
rizikové skupiny jsme zajistili dezinfekci, tu také vydávalo město. 
Pro veřejnost jsme služby rozšířili o zajištění nákupů nebo výdej potravinové pomoci lidem, 
kterým se snížil příjem. Nabídli jsme i hlídání dětí lidem v první linii. 
Poděkování patří zaměstnancům, dobrovolníkům i firmám, které s námi spolupracovaly, 
nakrmily nás nebo poskytly slevu na materiál, např. Pizza Rumburk Sportlife, Caffe Stodola, 
Novia Fashion, Gatex, Galanterie Victoria, Nobilis Tilia a další.  
Pro práci s našimi klienty, zejména se seniory, jsme potřebovali ochranné pomůcky. Nejdříve 
jsme využívali ušité roušky. Štíty pro sociální pracovníky nám vyrobil Jakub Rattay a Ondra 
Mráz. Později nám ochranné pomůcky pro sociální pracovníky poskytla vláda ČR a Ústecký 
kraj. Na podzim již bylo možné OOP nakoupit. 

 

Místa pro uchazeče o zaměstnání  
V Kostce máme kmenové pracovní pozice a pozice, kde umožňujeme nízkokvalifikovaným 
osobám vedeným v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce získat pracovní 
návyky a dovednosti. V roce 2020 jsme vytvořili 7 dotovaných míst. 

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