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INFORMACE
O ORGANIZACI

ŽIVNOSTENSKÉ LISTY
ORGANIZACE
S PŘEDMĚTEM PODNÍKÁNÍ:

Organizace Na Křižovatce poskytuje sociální
služby ve Varnsdorfu a ve Šluknovském
výběžku.

• poskytování služeb pro rodinu
a domácnost

POSLÁNÍ SDRUŽENÍ:

• specializovaný maloobchod
a maloobchod se specializovaným zbožím

•

•

Pomáhat lidem v nouzi, v obtížně řešitelné
životní situaci. Pomáhat těmto lidem bez
ohledu na jejich příslušnost k rase, pohlaví
národnosti, náboženství, sociální skupině.
Vytvářet
podmínky
pro
budování
a existenci iniciativ podporujících principy
občanské společnosti, práva minorit,
rozvoj osobnosti každého člověka při
respektování jeho odlišnosti.

• zprostředkování obchodu a služeb

• poskytování technických služeb
Jedná se o doplňkovou činnost organizace.
Tyto služby jsou poskytovány za úplatu.

ČINNOST SDRUŽENÍ
BYLA PODPOŘENA:

Sdružení bylo registrováno na MV ČR
11.9.2002, číslo registrace VS/1-1/51156/02-R.
Phare 2003 RLZ

DALŠÍ ČINNOST:
•

•

•

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, psychologie,
praktický
výcvik
pracovníků
v pomáhajících profesích)
lektorské, konzultační a expertní služby

Další činnost může
na komerčním principu.

být

poskytována

1. Zdravotní Rumburk, a.s.

RV KPP

Město Varnsdorf

Ivana Braunová
Limma Food, s.r.o.
Drobní dárci

DALŠÍ INFORMACE
Organizace Na Křižovatce je součástí
Komunitního
plánu
sociálních
služeb
ve Šluknovském výběžku, je členem Asociace
neziskových organizací Ústeckého kraje
a Asociace občanských poraden ČR.
V roce 2004 byla zahájena implementace
Strategického
plánu
organizace,
jehož
strategickým cílem je vybudovat ekonomicky
a personálně zajištěnou organizaci pevně
zakotvenou v systému sociálních služeb, která
bude poskytovat kvalitní pomoc lidem v tíživé
životní situaci a bude přispívat k budování
občanské společnosti.

Ing. Josef Sochor - Servis JeeS
Vojtěch Patkolo - řeznictví P + P
OS Kulturní dům Rozkrok
Michael Šatník
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AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Organizace Na Křižovatce pořádá veřejnou
sbírku

OBČANSKÁ
PORADNA
NA KŘIŽOVATCE
VARNSDORF
člen Asociace
občanských poraden ČR

Občanská poradna prošla v první polovině
roku 2006 kontrolou kvality Asociace
občanských poraden ČR a byla zařazena do
kategorie A - nejvyšší kvalita poskytovaných
služeb a získala CEFTIFIKÁT KVALITY.
OBČANSKÁ PORADNA
• zainteresovává občany na věcech
veřejných
• zprostředkovává kontakty na jiná odborná
pracoviště a instituce
• po dohodě s uživatelem služby jedná
s orgány státní správy, místní samosprávy,
jednotlivci a
organizacemi (možnost
asistenčních služeb)
• iniciuje občanské aktivity
• pomáhá lidem uvědomit si vlastní práva
a povinnosti a umět je aktivně použít
• poskytuje služby bezplatně, nezávisle,

nestranně a důvěrně
Během otvírací doby jsou občanům
poskytovány poradenské služby zejména
v oblastech se zaměřením na:
• sociální problematiku
• pracovně právní vztahy
• bydlení
• problematiku rodiny
• mezilidské vztahy
• majetkoprávní vztahy nekomerčního
charakteru
• lidská práva
• spotřebitelské rady
REALIZACE PROJEKTU: Od 11.9.2002
Občanská poradna dále realizuje projekty:
„Ekospotřebitel - zelená domácnost“
„Podpora kontaktních míst“
„Spotřebitelské poradenství“
---------------------------------------„Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních
vztahů“ (ukončeno v roce 2005)

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

www.cestazkruhu.eu
UZAVŘENÉ PROJEKTY
Předškoláci školáky
(2004 - 2005)
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově
závislé (2002 - 2005)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(2002 - 2005)

Podpora získávání sociálních a profesních dovedností
pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením
(2005 - 2006) - podpořeno z programu Phare 2003 RLZ

