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ÚVODNÍ SLOVO
Dámy a pánové,
Rádi bychom Vás seznámili s tím, čemu jsme se koncem roku 2002 věnovali
a čeho jsme dosáhli. Chceme Vám také nastínit záměry do budoucna.
Úspěšně bylo založeno občanské sdružení, které se začalo zabývat
poskytováním sociálních služeb dětem a mládeži v Nízkoprahovém zařízení, lidem
drogově závislým, drogou ohrožených či s drogou experimentujících v Kontaktním a
poradenském centru a všem občanům v Občanské poradně.
Za nezištné a okamžité pomoci, vstřícného a rychlého jednání paní Oldřišky
Jiřištové a paní magistry Zdeňky Vajsové byl v podstatě okamžitě zahájen provoz
organizace. „Kdo rychle dává, dvakrát dává.“ Děkujeme za pomoc v zásadním
okamžiku a až s postupem času si uvědomujeme, jak byla tato první pomoc podstatná
pro náš start.
Následovalo období stěhování a putování po Varnsdorfu, až k zakotvení
v prostorech v ulici T.G.Masaryka 2470. Po celou dobu nad námi bdělo několik dobrých
duší a příznivců našeho konání a doufáme, že bdí i dnes. Prostory se postupně
zabydlely a bylo zahájeno poskytování služeb jejich uživatel ům.
Zprávy o poskytovaných službách naší organizací se nesly rychle, a tak téměř
okamžitě po otevření začali docházet děti do Nízkoprahového zařízení, mladí do
Kontaktního centra a občané všeho věku do Občanské poradny.
V krátkém období existence organizace se podařilo získat několik sponzorů, kteří
činnost podpořili drobným vybavením klubovny, za což jim patří velké naše poděkování.
Co se zatím nepodařilo je získání finančních prostředků na provoz, mzdy všech
zaměstnanců. Byly podány několikeré projekty a žádosti, všechny dotační tituly jsou
však vztaženy k období roku 2003. Úřad práce v Děčíně pobočka Rumburk podpořil
naší činnost a přispěl částí finančních prostředků do mezd dvěma zaměstnancům.
Ostatní pracovali jako dobrovolníci a věnovali organizaci do konce roku 2002 celkem
564 hodin práce. Děkujeme a věříme, že jejich pomoc na startu organizace bude
zúročena v období následujícím.
Dovolte nám, abychom poděkovali všem těm, kteří v uplynulém roce nezištně a
obětavě přispěli k činnosti naší organizace.

Ing. Pavlína Šafusová
předseda výkonné rady

POSLÁNÍ
Občanské sdružení je nevládní nezisková organizace, která pomáhá lidem
v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost státní, k rase, pohlaví, národnosti, náboženství,
sociální skupině. Nouzí se myslí jakákoli obtížně řešitelná životní situace lidí.
Sdružení vytváří podmínky pro budování a existenci iniciativ podporujících
principy občanské společnosti, práva minorit, rozvoj osobnosti každého člověka při
respektování jeho odlišnosti.

CÍLEM BYLO:
• udržet stávající nabídku poskytovaných služeb a rozsah systému
• zajistit nezávislost poskytovaných služeb, personální obsazení, prostorové
zázemí
• poskytovat služby lidem ohroženým drogovou závislostí se zaměřením na děti a
mládež
• spolupracovat při plánování protidrogové politiky – komunikace a spolupráce
s orgány a institucemi na místní a regionální úrovni
• poskytovat služby dětem a mládeži ze sociálně nepříznivého prostředí, skupinám
drogou ohrožených, prostřednictvím nabídky nízkoprahových programů
• zajistit dostupnost služeb cílovým skupinám
HISTORIE
Dne 11. září 2002 bylo registrováno Ministerstvem vnitra občanské sdružení NA
KŘIŽOVATCE jako nestátní organizace působící na území Varnsdorfu, zabývající se
problematikou závislostí na nealkoholových drogách, prací s riziky ohroženou skupinou
dětí a mládeže a občanským poradenstvím.

SPOLUPRÁCE
Při naplňování poslání organizace spolupracujeme s podobně zaměřenými
organizacemi v oblasti, za podstatné považujeme vztahy s nestátní sférou, klíčová je
však spolupráce se státním sektorem na úrovni místní, regionální i národní.

FINANCOVÁNÍ
Majetek sdružení byl tvořen v roce 2002 členskými příspěvky, dobrovolnými
příspěvky, dotací Úřadu práce Děčín – pobočka Rumburk, dary fyzických a právnických
osob.

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY, PROJEKTY A ČINNOST V ROCE 2002

o.s. NA KŘIŽOVATCE
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

předseda výkonné rady
Ing. Pavlína Šafusová

člen výkonné rady
Marie Píchová

člen výkonné rady
Klára Leszkovenová

SLUŽBY ZAJIŠŤOVALI A NA ČINNOSTI SE PODÍLELI:

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé
Jiří Beneš, Klára Leszkovenová
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
František Dečman, Marie Píchová
Občanská poradna
Ing. Pavlína Šafusová

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• pomáhá uživatelům služeb minimalizovat sociální a zdravotní rizika
• pomáhá cílové skupině vytvářet možnosti pro orientaci a zařízení se do běžného
sociálního prostředí
• poskytuje prostor pro smysluplné a nerizikové využívání volného času dětí
a mládeže bez páchání trestné činnosti
• inspiruje a napomáhá rozvoji schopností uživatelů služeb
• posiluje odpovědný postoj ke svému zdraví, rodině, občanským povinnostem,
kulturním hodnotám atd.
PŘEHLED ČINNOSTI:
• 7.10.2002 je zahájen provoz Nízkoprahového zařízení a jeho klubovny
ve Sportovní hale ve Varnsdorfu. Prostor nezištně, s laskavostí a velkou ochotou
poskytla Regia, a.s. Varnsdorf
• činnost NZDM ve Sportovní hale byla díky prostorům a vybavení klubovny mírně
omezena, probíhaly volnočasové aktivity (malování, ruční vyrábění) a taneční
kroužek
• děti z NZDM o.s. NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf se podílely na přípravě prezentace
akce „Koncert pro Gabriel“, který uskutečnila Charita Rumburk dne 18.10.2002
ve svých prostorech. Jednalo se o akci, kde se prezentovala zařízení pracující
s riziky ohroženou skupinou dětí a mládeže Šluknovského výběžku. Na této akci
jsme se pochlubili
tanečním vystoupením v moderním tanci (breakdance
a elektricboogie), který vzbuzuje u dětí velký zájem
• od 30.10. do 4.11.2002 připravujeme prostory v přízemí sociální ubytovny
T.G.Masaryka 2470 ve Varnsdorfu, abychom mohli co nejdříve zahájit provoz
NZDM. Uvítali jsme velkou pomoc ze strany dětí, které pomáhaly při úklidu
klubovny
• pořizujeme kancelářské vybavení a nábytek do klubovny, kuchyňky, malé
klubovny, kanceláře a skladu a zahajujeme provoz NZDM
• 5.11.2002 nám bylo zapůjčeno sportovní vybavení - skateboardy a kolečkové
brusle z projektu „Prevence kriminality“
• činnost klubovny je přizpůsobena jejímu (zatím malému) vybavení klubovny,
tj. výtvarný a taneční kroužek, probíhají volnočasové aktivity - fotbal na zahradě
• 13.11.2002 je zahájen denní provoz klubovny, jsou vyráb ěny a distribuovány
letáky, probíhá propagace nově poskytovaných služeb, děti a mládež
se seznamují s pravidly a provozem klubovny a celého zařízení, jedna z děvčat
navštěvující klubovnu, zde využila příležitosti k oslavě narozenin s diskotékou
• 14.11.2002 si děti za asistence sociálních pracovníků, dle získaných bodů
v klubovně, mohli vyzkoušet ve skateparku (pro ně zázračné) sportovní vybavení,
proběhlo Sportovní odpoledne, které se setkalo s velkým ohlasem
• začátkem prosince připravujeme na Mikulášskou besídku. Děti si nacvičují
vystoupení v tanečním kroužku, ve výtvarném kroužku vyrábí ozdoby, kterými
zdobí klubovnu

•

•

6.12.2002 nás navštívila paní učitelka Macáková s 6. třídou Speciální školy. Děti
byly seznámeny s prostory a provozem NZDM a jeho klubovny a strávily zde
dopoledne. Kolem 16. hodiny byla zahájena Mikulášská besídka, jako host zde
zatančily dívky Tanečního studia PUNTÁTO, poté všechny přítomné děti
postupně předvedly svůj um, Mikuláš s čertem jim za to dali nějakou tu odměnu,
a pak se tancovalo…
v polovině prosince jsme začali s výzdobou na vánoce. Děti si samy ozdobily
stromeček, vylepily na okna vánoční motivy a připravovaly se na příchod svátků
vánočních

OTEVŘENO BYLO V OBDOBÍ 11.9. – 10.11.2002:
Pondělí, středa:
13:00 - 17:00

V OBDOBÍ 11.11. -

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

31.12.2002:
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
Individuální práce s objednanými klienty, pořádání pátečních diskoték,
tanečních vystoupení, besídek, oslav narozenin

STATISTIKA:
Od počátku zahájení činnosti byl počet uživatelů služeb celkem 392.
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FOTODOKUMENTACE:
Sportovní den

Mikulášská besídka

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Je specializované nízkoprahové zařízení zaměřené na oblast sekundární a terciární
prevence zneužívání nealkoholových drog.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• informační servis
• výměnný program injekčních stříkaček a jehel
• poskytování kondomů, dezinfekcí a dalšího drobného zdravotního materiálu
• vitamínový program
• hygienický program
• zprostředkování kontaktu na jiné instituce (lékař, psycholog, státní instituce)
• motivační trénink – motivování uživatelů služeb k zahájení léčení
• sociální pomoc (při vyhledávání ubytování, zaměstnání, asistence při
jednáních…)
• primární prevence
• poradenství
• terénní programy
o poradenské služby
o krizová intervence
o první pomoc a minimální zdravotní ošetření
o výměnný program, poskytnutí dezinfekcí a kondomů
o informační servis
o zprostředkování kontaktů na jiné instituce a odborná pracoviště
o služby K-centra

PŘEHLED ČINNOSTI:
• 7.10.2002 jsou poskytnuty díky spolupráci s Regia, a.s prostory ve Sportovní hale
• činnost K-centra je omezena na dva dny v týdnu a to pondělí a středu
• 4.11.2002 se K-centrum stěhuje do přízemních prostor sociální ubytovny na ulici
T.G.Masaryka 2470 ve Varnsdorfu a získává tím pro svoji činnost prostorné
místnosti - kontaktní místnost pro potřeby klientů, nízkoprahový klub, kancelář,
kuchyňku a sprchový kout
• koncem listopadu úspěšně absolvovali pracovníci K-centra Kurz krizové intervence
v Remediu Praha

OTEVŘENO BYLO:
Pondělí, středa:

12 : 00 – 16 : 00
16 : 00 – 17 : 30

(KC)
(streetwork)

STATISTIKA:

Celkový počet uživatelů služeb: 72
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OBČANSKÁ PORADNA
CÍLEM BYLO:
• zajistit, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby
• na základě analýzy dotazů občanů upozorňovat pracovníky státní správy na
problémy občanů a nedostatky legislativy, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení
služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni
PO DOHODĚ S KLIENTY A PODLE JEJICH POTŘEB BYLY POSKYTOVÁNY SLUŽBY:
• podávání správných informací, které měla poradna v daný moment k dispozici
nebo které byla schopna zajistit v termínu dohodnutém s uživatelem služby
• poskytování rad – interpretace informace, možná taktika a akce, které může
uživatel služby podniknout
• pomoc s realizací rozhodnutí
• jednání s orgány státní správy, místní samosprávy, jednotlivci a organizacemi
ve prospěch klienta
• v případě potřeby a vhodnosti byl uživatel služby odkazován na jiná
specializovaná pracoviště
OBČANSKÁ PORADNA POSKYTOVALA SLUŽBY:
• nestranně
• nezávisle
• bezplatně
• diskrétně
Klient má právo vystupovat v poradně anonymně.
OTEVŘENO BYLO:
Pondělí, úterý
9:00 - 12:00 14:00 – 17:00
Ostatní dny byly možné konzultace pro předem objednané občany

DLE PROBLEMATIKY
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Poradnu v roce 2002 provázelo několikeré stěhování a po zakotvení v nových
prostorech se začal provoz stabilizovat. Lidé potřebující radu nemuseli „pohybující se“
poradnu již od počátku listopadu 2002 „stopovat“ a mohli začít požívat poradenský
servis.
Do konce roku měla Občanská poradna 77 uživatelů služby. Lidé se nejvíce
zajímali o otázky z oblasti nájemního bydlení, majetkových vztahů, dědictví, sociálních
dávek, právního systému, rodinného a pracovního práva, dluhů na pojistném vůči
zdravotním pojišťovnám a o otázky z oblasti ochrany spotřebitele. Někteří přišli pro
radu, někteří pro konkrétní informaci, jiní pro pomoc při sepsání žádosti či jiného
dokumentu. To, že některé případy si vyžádali opakované návštěvy v poradně svědčí o
tom, že bylo nutno nejprve složitosti kauz rozplétat, definovat podstatu problému a poté
nacházet varianty řešení. Nejednou se přihodilo, že z jednoho „malého“ problému se
definovalo několik samostatných kauz, které si vyžádaly samostatná variantní řešení.
Z týdne na týden narůstal počet občanů, kteří vyhledávali služby poradny, což je
signálem k rozvoji těchto nezávislých, nestranných, diskrétních a bezplatných služeb ve
městě a přilehlých obcích Šluknovského výběžku.
STATISTIKA:
DLE POHLAVÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE:
PŘÍJMY v Kč
Příspěvky členů
Dotace ÚP
Úroky z vkladů

20.567,00
20.088,00
7,24

CELKEM

40.662,24

VÝDAJE v Kč
Materiál, DHM
Mzdové náklady
Provozní režie

13.612,60
30.655,00
3.032,60

CELKEM

47.300,20

DARY OD MÍSTNÍCH FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB:
Josef Hambálek - ELEKTRO CENTRUM, Pekařství LIMMA, Melana Píchová,
Videopůjčovna RADOST, Jiří Nikodém, Jana Vágnerová, Ladislav Houžvička –
TAURUS, Trafika LESKY
POSKYTNUTO Z PROJEKTU PREVENCE KRIMINALITY:
kolečkové brusle, skateboardy, hokejky a hokejové branky
NNO DOTACÍ PODPOŘIL:
Úřad práce v Děčíně - pobočka Rumburk
PODMÍNKY PRO ČINNOST NNO ZAJISTILI:
Regia, a.s., Oldřiška Jiřištová, Městský úřad Varnsdorf, Zdeňka Vajsová, Antonín Krejčí
NNO PODPOŘILI:
Karel Jiřišta, Zbyněk Šimák, Petr Fritsch, rodinní příslušníci členů sdružení

Vám všem,
kteří jste svými příspěvky, dary a prací pomohli
k naplňování poslání naší organizace,
tímto srdečně děkujme.

