
Poskytovatel sociálních služeb
ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku



Vznik občanského sdružení

Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno                      

na Ministerstvu vnitra ČR

č.j.: VS/1-1/51156/02-R

dne 11.9.2002

organizace je právnickou osobou



Poslání občanského sdružení

 Pomáhat lidem v nouzi, v obtíţně řešitelné ţivotní situaci.

Pomáhat těmto lidem bez ohledu na jejich příslušnost státní,

k rase, pohlaví, národnosti, náboţenství, sociální skupině.

 Poskytovat rady, pomoc a informace všem lidem v pro ně

důleţitých oblastech zájmu tak, aby nebyli poškozováni

neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností vyjádřit

účinně své potřeby. Rady, pomoc a informace jsou poskytovány

bezplatně, nezávisle, důvěrně a nestranně.

 Vytvářet podmínky pro budování a existenci iniciativ

podporujících principy občanské společnosti, práva minorit,

rozvoj osobnosti kaţdého člověka při respektování jeho

odlišnosti.



Další činnost sdružení

 Ediční - vydávání informačních materiálů pro veřejnost
v oblasti své činnosti a vydávání metodických a výukových
materiálů

 Přednáškové, vzdělávací, školící a klubové akce pro
veřejnost, organizace, fyzické i právnické osoby z oblasti své
činnosti (např. sociální práce, praktický výcvik pracovníků
v pomáhajících profesích)

 Lektorské, konzultační a expertní služby (např. fundraising
pro NNO, standardy kvality sociálních sluţeb)

Tyto činnosti mohou být poskytovány na komerčním principu.



ŽIVNOSTENSKÉ LISTY ORGANIZACE 

S PŘEDMĚTEM PODNÍKÁNÍ:

 poskytování sluţeb pro rodinu a 

domácnost

 zprostředkování obchodu a sluţeb

 specializovaný maloobchod a 

maloobchod se specializovaným zboţím

 poskytování technických sluţeb

Jedná se o doplňkovou činnost organizace. Tyto sluţby jsou 

poskytovány za úplatu.



Strategický plán organizace

Vytváří vizi budoucího vývoje organizace 

a je nástrojem pro řízení na následující období.

Proces plánování facilitoval JUDr. Jan Šmidmayer 

společnost G-PROJEKT, s.r.o., Karla Čapka 378,  

Hluboká nad Vltavou.

Strategický cíl 

Vybudovat ekonomicky a personálně zajištěnou organizaci

pevně zakotvenou v systému sociálních sluţeb, která bude

poskytovat kvalitní pomoc lidem v tíţivé ţivotní situaci a bude

přispívat k budování občanské společnosti.



Strategické oblasti 

 1. Ekonomika

 2. Rozvoj lidských zdrojů a kvality služeb

 3. Partnerství

 4. Public relations a marketing



Hodnoty organizace

 pomoc lidem

 svoboda člověka

 lidská důstojnost

 důvěryhodnost



Realizované projekty

Aktuální projekty

Odborné sociální poradenství 

dle zákona č. 108/2006 Sb., 37 b.      

Občanská poradna (od 2002)

Sociální firma Slunečnice

(1.1.2007 – 30.6.2008)



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR



Občanská poradna 
člen Asociace občanských poraden ČR

Od Asociace občanských poraden 

získala v roce 2006

Občanská poradna NA KŘIŢOVATCE Varnsdorf

CERTIFIKÁT KVALITY

za dosaţení nejvyšší kvality poskytovaných sluţeb

kategorie A



Občanská poradna 
člen Asociace občanských poraden ČR

 V Občanské poradně je poskytováno odborné sociální

poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů

sociálních skupin osob, zahrnuje téţ sociální práci s osobami,

jejichţ způsob ţivota můţe vést ke konfliktu se společností.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:   

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 sociálně terapeutické činnosti

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záleţitostí



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR

Občanská poradna poskytuje 

sluţby v 18 oblastech:

 sociální dávky

 sociální pomoc

 pojištění

 pracovně-právní vztahy           

a zaměstnanost

 bydlení

 rodinné a partnerské vztahy

 majetkoprávní vztahy              

a náhrada škody

 finanční a rozpočtová 

problematika

 zdravotnictví

 školství a vzdělávání

 ekologie, právo ţivotního 

prostředí

 ochrana spotřebitele

 základy práva ČR

 právní systém EU

 občanské soudní řízení

 veřejná správa

 trestní právo

 ústavní právo



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR

Občanská poradna poskytuje sluţby ve 4 úrovních:

 1. Informace 
číslo právní normy; odkazující informace (kontaktní údaje o jiných institucích); znění vybraného paragrafu zákona; zjištění, 

zda určitá právní norma je platná; informace o typu smlouvy uţivatele sluţby; naslouchání uţivateli sluţeb.

 2. Rada
uţivatel sluţby chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvaţují výhody a nevýhody moţných 

řešení; uţivatel sluţby chce řešit svou obtíţnou finanční situaci a spolu s poradcem zvaţují moţnosti navýšení příjmu 

 3. Aktivní pomoc
vyplňování formulářů a dotazníků uţivatele sluţby; pomoc s psaním dopisů, smluv, podání, závětí a jiných písemností 

(včetně návodu k aplikaci vzorů); konzultace věcné správnosti různých písemností; pomoc s výpočty a splátkovými 

kalendáři; vysvětlování obsahu právních dokumentů; zprostředkování pomoci u dalších institucí (telefonování, e-mail); 

poskytnutí písemných informačních materiálů navazujících na uskutečněný rozhovor.

 4. Asistence
Je to činnost ve prospěch uţivatele sluţby vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem pro doprovázení a vyjednávání.

Doprovázení - poradce doprovází uţivatele sluţby mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, 

spíše je morální podporou. Vyjednávání - poradce vyjednává v zájmu uţivatele sluţby s třetí stranou.



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR

Další projekty Občanské poradny:

 Ekospotřebitelství - zelená domácnost  (2006,2007)

 Podpora kontaktních míst (2006)

 Spotřebitelské poradenství (2006)

 Celorepublikový monitoring dodrţování lidských práv v pracovně 

právních vztazích (2006)

 Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku 

(2006)

 Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů (2005)



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR

Počet intervencí v roce 2006 

881

Intervence je minimálně třicetiminutový rozhovor odborného pracovníka 

s uţivatelem sluţby o samotě

Počet prvně příchozích klientů 

532 osob



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR



Občanská poradna
člen Asociace občanských poraden ČR



Občanská poradna 
člen Asociace občanských poraden ČR



Občanská poradna 
člen Asociace občanských poraden ČR



Občanská poradna
Celkový rozpočet 700 000,- Kč           

Financování projektu 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Úřad práce Děčín – pobočka Rumburk

sponzorský sektor, nadace a vlastní zdroje organizace



Sociální firma Slunečnice
Celkový rozpočet  6 031 105,- Kč 

Realizátor                       Partner

projektu projektu 

a vlastní zdroje organizací

FINANČNĚ PODPORUJE 

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 

A STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY



Sociální firma Slunečnice
1.1.2007 – 30.6.2008

Nový model
zaměstnanecké organizace, která bude schopná nabídnout

pracovní uplatnění nejen uchazečům o práci, ale i osobám

znevýhodněným na trhu práce (osoby zdravotně postižené,

dlouhodobě nezaměstnané, aj.).

Projekt se snaţí zaplnit mezeru místního trhu práce. Jeho

smyslem je umoţnit uchazečům o zaměstnání najít pracovní

uplatnění, které by jim pomáhalo zvládat absenci pracovních návyků

a dovedností a v jehoţ podpůrném prostředí by se připravovali

na dlouhodobé pracovní uplatnění.



Sociální firma Slunečnice
1.1.2007 – 30.6.2008

Dílna rukodělné výroby a sluţeb
 Zahradnické práce

 Úklidové práce

 Drobná manuální činnost

 Administrativa

 Sociální sluţby

 Řízení vozidla

Grafická dílna



Podpořené pracovní pozice

Sociální pracovník 

4 místa Varnsdorf

2 místa Děčín

Grafická dílna
(výtvarník návrhář, grafik, obchodní zástupce)

4 místa Děčín



Podpůrné aktivity a programy projektu:

Pravidelná podpora formou :

 sociálně právního a pracovně právního poradenství 
(zajišťuje Občanská poradna Varnsdorf a Děčín)

 individuálního psychosociálního poradenství rozvíjejícího profesní 
dovednosti, komunikaci, řešení konfliktů a krizových situací, 
určování priorit a práce s časem

 supervizní měsíční podpory v pracovních týmech včetně 
interaktivního videotréningu



Vzdělávání pro účastníky a zaměstnance projektu:

Vstupní obecné vzdělávání
 Kurz Profesních dovedností a komunikace
 Kurz Grafické komunikace

Následné vzdělávání  zaměstnanců 
Kurzy odborného vzdělávání 
 Kurz Cínař
 Kurz Pracovník technických služeb
 Přezkoušení ŘP sk.B
 Kurz Sociální pracovník



Veřejná sbírka

 Účelem sbírky je podpora dětí po komatu,

které chtějí a s podporou mají možnost

zařadit se do běžného života

 Dárci mohou přispívat do kasiček svojí hotovostí či přímo 

na číslo účtu sbírky 20 99 58 850 / 0300

ČSOB, a.s., pobočka Varnsdorf

 Sbírka se koná v termínu: 1.10.2006 – 28.8.2009



Veřejná sbírka

 k 31.5.2007

17 175,- Kč



Uzavřené projekty

 Podpora získávání sociálních a profesních
dovedností pro skupiny ohroţené sociálním
vyloučením (2005 - 2006)

 Předškoláci školáky (2004 - 2005)

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ

(2002 - 2005)

 Kontaktní a poradenské centrum pro drogově
závislé (2002 - 2005)



Podpora získávání sociálních a profesních dovedností pro 

skupiny ohrožené sociálním vyloučením (2005 - 2006)

Projekt byl podpořen z programu Phare 2003 RLZ,          Partner projektu Úřad práce Děčín + pobočka Rumburk 



Předškoláci školáky  

(2004 - 2005)

Základní idea projektu

 Rozvoj vědomostí a schopností dětí ze sociálně slabého prostředí, 
aby mohly navštěvovat základní školy se svými vrstevníky



Nízkoprahové zařízení pro děti    a 

mládež (2002 - 2005)



Kontaktní a poradenské centrum 

pro drogově závislé (2002 - 2005)



Personální obsazení organizace

Ke dni 31.5.2007

8 zaměstnanců 

s přepočteným úvazkem 8,4

19 aktivních smluv s dobrovolníky



www.nakrizovatcevdf.eu



www.cestazkruhu.eu



Kontakt

Na Křiţovatce                             Tel.: 412 370 485

Národní 499                                       723 567 202                          

407 47 Varnsdorf                                               

e-mail: organizace@nakrizovatcevdf.eu

www.nakrizovatcevdf.eu

IČ: 26603730

Číslo účtu: 180158760/0300



Poděkování

Děkuji 

Vám všem, 

kteří jste svými příspěvky, dary a prací 

pomohli a pomáháte k naplňování 

poslání naší organizace


