ÚVODNÍ SLOVO
O ORGANIZACI
Milí přátelé,
otevíráte v pořadí již druhou výroční zprávu o činnosti občanského
sdružení Na Křižovatce, ve které se máte možnost seznámit souhrnně s tím,
jak u nás proběhl rok 2003.
Ve chvílích, kdy píši tyto řádky, svítí venku jarní sluníčko a zahrádky
pomalu rozkvétají. Naše činnost v uplynulém roce by se dala popsat podobným
způsobem. Převážně svítilo sluníčko i nad našimi projekty, občas se stahovaly
mraky, občas pršelo, ale celkově činnost kvetla a košatěla.
Nebylo to však samo sebou. Na rozvoji činností se podílelo celkem
8 pracovníků na hlavní pracovní poměr, 5 dobrovolníků a několik pracovníků
na dohodu o provedení práce či mandátní smlouvu. Někteří odcházeli, jiní
přicházeli, někteří vytrvale a houževnatě zůstali, aby v dobách bouřek chránili
dosažené. Všem těmto lidem děkuji za jejich kreativitu a pevné postoje,
se kterými pomáhali prosazovat a poskytovat sociální služby ve Varnsdorfu.
Zařízení se za tento rok existence dostalo do povědomí v oblasti,
uživatelé služeb se učili službu vyhledávat a její produkty využívat ve svůj
prospěch.
Podařilo se získat finanční prostředky na provoz, na mzdy všech
zaměstnanců, a to díky podpoře MPSV ČR, Úřadu práce Děčín, pobočka
Rumburk a Města Varnsdorf.
Byly podány několikeré projekty s žádostmi o dotaci, byla získána
spoluúčast do projektů. Podporu jsme získali u Regia, a.s. - prostory
k provozování sociálních služeb, Prevence kriminality - hudební vybavení KC
a NZDM, u NROS/ČT - sbírka POMOZTE DĚTEM - materiální vybavení, mzda,
u KÚ Ústí nad Labem - materiální vybavení KC, u Nadace EURONISA materiální vybavení KC a NZDM.
Podařilo se získat několik málo sponzorů, kteří činnost podpořili
drobným vybavením prostorů.
Dovolte mi, abych poděkovala všem výše jmenovaným i všem těm
nejmenovaným, kteří nezištně a obětavě v uplynulém roce přispěli rozvoji naší
činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb.
Ing. Pavlína Šafusová
předsedkyně občanského sdružení

Poslání:
Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi, lidem ocitnuvším
se v jakkoli obtížně řešitelné životní situaci, pomáhat těmto lidem bez ohledu
na jejich příslušnost státní, k rase, pohlaví, národnosti, náboženství, sociální
skupině.
Vytváříme podmínky pro budování a existenci iniciativ podporujících
principy občanské společnosti, práva minorit, rozvoj osobnosti každého člověka
při respektování jeho odlišnosti.
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ÚVODNÍ SLOVO
O ORGANIZACI
Historie:
Dne 11. září 2002 bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR občanské
sdružení NA KŘIŽOVATCE jako nevládní nezisková organizace působící
na území Varnsdorfu, zabývající se poskytováním sociálních služeb.
Od listopadu 2002 sídlí naše organizace na ulici T.G.Masaryka 2470
ve Varnsdorfu.

Služby zajišťovali a na činnosti se podíleli:
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé:
Jiří Beneš, Michaela Veselá, Marcela Svobodová, Ida Pencová, Vlasta
Landsmannová
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
František Dečman, Marie Píchová, Irena Burdová, Martin Šesták, Marie
Ortmanová, Michal Šafus
Občanská poradna:
Pavlína Šafusová, Veronika Vašátová, Martina Kurková, Petra Kleprlíková,
Pavlína Mihalíková
Pro organizaci:
Ladislava Vopatová, Marta Hrubešová, Zdeňka Bednářová, Zdeňka Vajsová,
Ladislav Hnídek

Cílem bylo:
Ø udržet stávající nabídku poskytovaných služeb a rozsah systému
Ø rozšířit nabídku volnočasových aktivit
Ø spolupracovat s orgány a institucemi na místní a regionální úrovni
při plánování protidrogové politiky
Ø provést více preventivních programů pro školy
Ø zapojit dobrovolníky do činnosti organizace
Ø naplňovat standardy sociální práce
Ø zajistit dostupnost služeb cílovým skupinám
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ÚVODNÍ SLOVO
O ORGANIZACI
Financování:
Bylo tvořeno finančními a dotačními příspěvky Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR; Úřadu práce Děčín – pobočka Rumburk; Města a MěÚ Varnsdorf;
Ministerstva vnitra ČR – Prevence kriminality; Regia, a.s. Varnsdorf; Nadace
Euronisa; NROS & Čt – Pomozte dětem; dobrovolnými a členskými příspěvky;
dary fyzických a právnických osob: 1. Zdravotní Rumburk, a.s.; Pekařství
LIMMA - Česká Kamenice; Plavecký bazén Varnsdorf; Lékárna ul. Legií
Varnsdorf; Videopůjčovna RADOST Varnsdorf; Městská knihovna Varnsdorf;
Tiskárna TRIO Varnsdorf; Petra Valková HRAČKY Varnsdorf; Petr Fritsch;
Gabriela Havránková; Andrej Poselt.

Spolupráce:
Ø Město Varnsdorf
Ø Městský úřad Varnsdorf
Ø Úřad práce Děčín, pobočka Rumburk
Ø Regia, a.s., Varnsdorf
Ø ACORUS Praha
Ø Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Ø Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí
nad Labem, odbor protiepidemický
Ø Komunity - Teen Challenge Šluknov, Sananim Karlov
Ø Komise prevence kriminality Rady města Varnsdorf
Ø 1. Zdravotní Rumburk a.s., Rumburk
Ø Občanská poradna v Děčíně
Ø Farní charita Rumburk - občanská poradna, NZDM
Ø Agentura PONDĚLÍ, Šluknov
Ø základní školy Varnsdorf, zvláště pak se Speciální školou Varnsdorf
Ø Sociální ubytovny ve Varnsdorfu
Ø K – centrum, Česká Lípa
Ø Městské divadlo Varnsdorf
Ø Dětská knihovna Varnsdorf
Ø Policií ČR – Projekt AJAX
Ø Hasičský záchranný sbor Varnsdorf
Ø EEB – Sachsen Dresden
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ÚVODNÍ SLOVO
O ORGANIZACI
Jednotlivé projekty v roce 2003:

NA KŘIŽOVATCE
hlavní projekty

Kontaktní
KC
a poradenské
centrum
pro drogově závislé,
terénní programy

NZDM
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

OP
Občanská poradna

PAVUČINA

POČET KONTAKTŮ DLE STŘEDISEK
8000
6000
počet 4000
2000
0
počet kontaktů

KC

NZDM

OP

1090

6648

489

střediska

Organizační struktura:
valná hromada
předsedkyně výkonné rady
Ing. Pavlína Šafusová
člen výkonné rady
Marie Píchová

člen výkonné rady
František Dečman
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PAVUČINA
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Co je Nízkoprahové zařízení?
Zájemci o službu mají nastaven tzv. „nízký práh“ pro to, aby mohli využívat
nabízené služby. Nemusí se evidovat, mohou vystupovat bez udání totožnosti,
mohou v průběhu otevírací doby dle svého zájmu přicházet a odcházet.

Co je Pavučina?
PAVUČINA je název nízkoprahového zařízení ve Varnsdorfu, které nabízí
dětem a mládeži ve věku 6-18 let prostor, kde mohou trávit svůj volný čas
bez drog a bez páchání trestné činnosti.
Nabízí řadu pozitivních volnočasových aktivit a zábavnou formou se snaží
rozvíjet schopnosti, znalosti, dovednosti a etické hodnoty uživatelů služeb.
Služby jsou poskytovány zdarma.

Podařilo se nám naplnit tyto cíle:
•
•
•
•
•
•

vytvořit podmínky pro navázání kontaktu s lidmi, jejichž způsob života
vede k tomu, že nechtějí nebo nemohou řešit nepříznivou situaci, v níž
se ocitli
poskytovat prostor pro smysluplné a nerizikové využívání volného času
dětí a mládeže bez drog a bez páchání trestné činnosti
inspirovat a napomáhat rozvoji schopností uživatelů služeb
posilovat odpovědný postoj uživatelů služeb ke svému zdraví, rodině,
občanským povinnostem, kulturním hodnotám
pomáhat cílové skupině vytvářet možnosti pro orientaci a zařazení se
do běžného sociálního prostředí
pomáhat uživatelům služeb minimalizovat jejich sociální a zdravotní
rizika

Od 2.5.2003
Od 1.7.2003
Od 15.11.2003

získán prostor pro počítačovou klubovnu
rozšíření nabídky služeb o hudební kroužek
nese Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nový název
Pavučina
Od 27.11.2003 rozšíření nabídky volnočasových aktivit o stolní fotbal

Otevírací hodiny:
Pondělí:
13:00 – 17:00
Úterý:
13:00 – 17:00
Středa:
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
13:00 – 17:00
Pátek: individuální práce s objednanými klienty, pořádání pátečních diskoték,
tanečních vystoupení, besídek, oslav narozenin
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PAVUČINA
Nízkoprahové zařízení
6 pro děti a mládež
Obsah a průběh činností:
Otevřené dveře
Vymezená doba pro děti a mládež. Vstup do klubovny byl volný, dle otevírací
doby.
Nedirektivní přístup, při dodržování daných pravidel klubovny.
Příprava na výuku
Dle otevírací doby denně od 13:00 do 15:00 hod.
Hudební aktivity
Každé úterý děti hrály pod vedením staršího, zkušenějšího kamaráda.
Výtvarné aktivity
Každý měsíc byla vyhlášena výtvarná soutěž na dané téma. Po celý tento
měsíc měli účastníci své práce vystaveny v prostorech organizace, na konci
měsíce byly práce vyhodnoceny.
Taneční aktivity
Každé pondělí pod vedením tanečního instruktora. Pro nedostatek volného
času instruktor skupinu opustil, ale děti v této aktivitě nadále pokračovaly
v průběhu otevřených dveří pod dohledem soc. pracovníka.
Sportovní aktivity
Ve středu stolní tenis, stolní fotbal, šipky, skatepark.
Zahrada u organizace byla využívaná na míčové hry (fotbal aj.).
Dívčí klub
Rodinná výchova, základy textilních prací, základy hygieny v rámci otevřených
dveří. Aktivita - základy vaření nemohla být pro nedostatek technického
vybavení a prostoru realizována.
Počítačový klub
Denně v otevírací době od 13:00 do 15:00 hod.
Klub byl dětmi a mladými lidmi jeden z nejvíce vyhledávaných.
(programy: Hugo, Jak věci pracují, Biologie, Zeměpis, Matematika…)
Příležitostné akce:
Namátkou jmenujme prezentaci v Ústí nad Labem v rámci 30 dní neziskového
sektoru; měsíc otevřených dveří (pro širokou veřejnost); účast tří dívek
z klubovny na soutěži Dívka 2003; diskotéky (např.: vyhodnocení soutěže
o nej… sněhuláka); soutěž v malování velikonočních vajíček; brigáda - úklid
kolem organizace; táborák; soutěžní den pro děti a rodiče u příležitosti Dne
dětí; vyhodnocení soutěže - Panský mazal Tolštejnského panství (1. místo
v koláži); Křídový den v rámci městských slavností Varnsdorfu s účastí více jak
200 dětí; Space disko; Drakyjáda (pouštění vyrobených draků), výlet
do Babylonu v Liberci (zábavný park pro děti); prezentace projektu „Předškoláci
školáky“; Možná přijde i Mikuláš - adventní soutěžní odpoledne pro děti;
Vánoční diskotéka (vyhodnocení soutěže Drakyjáda).
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Statistika:
Návštěvnost za rok (kontakty/období)
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Dle věku a pohlaví

15-18 let
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Zájmy / aktivity

počet kontaktů za rok

klub PC

1864

taneční aktivity

384

hudební aktivity

288

sportovní aktivity

2068

příprava do školy

192

výlety

20

brigády

46

jednorázové akce

586

volnočasové aktivity

1200

počet kontaktů celkem

6 648
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KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ8 CENTRUM

PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ

Co je K-centrum?
Je specializované nízkoprahové zařízení zaměřené na oblast sekundární
a terciární prevence zneužívání nealkoholových drog a je specifickým
zařízením umožňujícím bezbariérový kontakt s populací zasaženou užíváním
omamně psychotropních látek.
Klient se může obrátit na K–centrum bez doporučení, anonymně, kdykoli
v otevírací době.

Podařilo se nám naplnit tyto cíle:
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s lidmi, jejichž způsob života
vede k tomu, že nechtějí nebo nemohou řešit nepříznivou situaci, v níž
se ocitli
rozšíření nabídky volnočasových aktivit (klub K-centra)
posílení preventivních programů
poskytovat prostor pro smysluplné a nerizikové využívání volného času
bez drog a bez páchání trestné činnosti
inspirovat a napomáhat rozvoji schopností uživatelů služeb
posilovat odpovědný postoj uživatelů služeb ke svému zdraví, rodině,
občanským povinnostem, kulturním hodnotám
pomáhat cílové skupině vytvářet možnosti pro orientaci a zařazení se
do běžného sociálního prostředí
pomáhat uživatelům služeb minimalizovat jejich sociální a zdravotní
rizika

Od 18.1.2003
Od 1.6.2003
Od 1.7.2003
podzim 2003

rozšíření nabídky služeb v rámci hygienického servisu
o praní prádla
otevřen nízkoprahový klub K-centra
v rámci nízkoprahového klubu K-centra rozšíření nabídky
o hudební kroužek
spolupráce s Terapeutickou komunitou - Teen Challenge

Otevírací hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

13:00 – 17:00 KC
17:00 – 19:00 terén
13:00 – 17:00 KC
17:00 – 19:00 terén
13:00 – 17:00 KC
17:00 – 19:00 terén
13:00 – 16:00 KC
17:00 – 19:00 klub
individuální práce s objednanými klienty
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KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Poskytované služby:
K-centrum:
Ø poradenství
Ø výměnný program injekčních stříkaček a jehel
Ø informační servis
Ø motivační trénink – motivování uživatelů služeb k zahájení léčení
Ø primární prevence
Ø poskytování kondomů, dezinfekcí a dalšího drobného zdravotního
materiálu
Ø vitamínový program
Ø hygienický program
Ø zprostředkování kontaktu na jiné instituce (lékař, psycholog, státní
instituce)
Ø sociální pomoc (při vyhledávání ubytování, zaměstnání, asistence
při jednáních…)
Ø 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

Kazuistika klienta:
Klientka, 21 let, zhruba 3 roky užívající pervitin, žila s partnerem
na ulici. Nebyla v evidenci na ÚP, nepobírala žádné sociální dávky.
Na nabízené služby pracovníkem K-centra reagovala kladně a začala
pravidelně navštěvovat kontaktní centrum, zejména z důvodu využití
hygienického a potravinového servisu. Její situace se náhle zkomplikovala,
když přišla do jiného stavu. Byla nucena svoji situaci řešit a za pomoci
kontaktního pracovníka nastoupila do komunity na léčení, kde se jí narodila
zdravá holčička a její sociální situace se postupně značně zlepšuje.
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KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ
Statistika:
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OBČANSKÁ PORADNA
Co je Občanská poradna?
Občanská poradna pomáhá občanům při řešení jejich tíživých nebo
nepřehledných životních situacích, poskytuje věcně správné informace,
zprostředkovává kontakty na jiná odborná pracoviště a instituce, po dohodě
s uživatelem služby jedná s orgány státní správy, místní samosprávy,
jednotlivci a organizacemi.
Poskytuje služby bezplatně, nezávisle, nestranně a důvěrně. Uživatelé služeb
mají právo vystupovat anonymně.

Podařilo se nám naplnit tyto cíle:
•
•
•
•
•

udržet stávající nabídku poskytovaných služeb a rozsah systému
spolupracovat s orgány a institucemi na místní a regionální úrovni
zapojení dobrovolníků do činnosti organizace
naplňovat minimální standardy občanských poraden
zajistit dostupnost služeb cílovým skupinám

Poskytované služby:
Poradenství v oblastech:
Ø bydlení
Ø právo sociálního zabezpečení (sociální dávky)
Ø pracovní právo
Ø rodinné právo
Ø mezilidské vztahy
Ø majetkoprávní vztahy nekomerčního charakteru
Ø ochrana spotřebovatele
Poradenství nebylo poskytováno v oblastech trestního práva, daňových
zákonů a majetkových vztahů komerčního charakteru.

Otevírací hodiny:
Pondělí:
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Úterý:
9:00 – 12:00
Středa:
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Čtvrtek:
9:00 – 12:00
Úterý a čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne: pouze pro objednané klienty
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OBČANSKÁ PORADNA
Statistika:
Složení klientely dle problematiky OP NA KŘIŽOVATCE
Varnsdorf
1.1.2003
- 31.12.2003
jiné
pojištění
právní systém
majetkoprávní

pracovně
právní

bydlení

soc. péče

soc. dávky

rodinné

Složení klientely dle věku OP NA KŘIŽOVATCE
Varnsdorf
v období 1.1.2003 - 11.11.2003
do 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 a více
Složení klientely dle pohlaví OP NA KŘIŽOVATCE
Varnsdorf
v období 1.1.2003 - 31.12.2003
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ZA ORGANIZACI
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
Přehled o majetku a závazcích
Na začátku
zdaňovacího
období
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Peněžní prostředky v hotovosti
Peněžní prostředky v hotovosti
na bankovních účtech
Cenné papíry a peněžní
vklady
Zásoby
Pohledávky (bez půjček)
Závazky (bez úvěrů a půjček)
Úvěry a půjčky – přijaté
Úvěry a půjčky – poskytnuté
Rezervy

Výkaz příjmů a výdajů
Vyplní poplatník v Kč
Příjmy za zdaňovací období
0
Prodej zboží,
výrobků a služeb
Ostatní příjmy
2 254 643
0
Uzávěrková
úprava příjmů
Příjmy celkem
2 254 643

Vypracoval:

0

0

0

0

0

307

709

183 250

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Vyplní poplatník v Kč
Výdaje za zdaňovací období
Nákup materiálu
Mzdy
Platby pojistného

Provozní režie
Uzávěrková
úprava výdajů
0 Výdaje celkem

Rozdíl příjmů a
výdajů
Firma:
IČ :
Právní
forma:
Účel zřízení:

Na konci
zdaňovacího
období

1 108 692
369 282
776 669
2 254 643

Na Křižovatce, T.G.Masaryka 2470, 407 47 Varnsdorf
26603730
občanské sdružení
pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost státní, k
rase, pohlaví, národnosti, náboženství, sociální skupině aj.
Nouzí se myslí jakákoli obtížně řešitelná životní situace lidí.
Rozvahový den: 31.12.2003
Okamžik sestavení: 15.1.2004
Ing. Pavlína Šafusová, předseda občanského sdružení
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ZA ORGANIZACI
NA ZÁVĚR

NA KŘIŽOVATCE
T.G. Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf
Tel: 412 384 516
E-mail: nakrizovatcevdf@tiscali.cz
IČ: 266 03 730
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 180158760/0300

Poděkování:
Vám všem,
kteří jste svými příspěvky, dary a prací pomohli
k naplňování poslání organizace,
tímto srdečně děkujeme.

www.nemrum.cz/nakrizovatcevdf
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grafické zpracování
František Dečman
 2004

