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POSLÁNÍ ORGANIZACE

Pomáhat lidem v nouzi, v obtížně řešitelné životní situaci. 
Pomáhat těmto lidem bez ohledu na jejich příslušnost státní, 
k rase, pohlaví, národnosti, náboženství, sociální skupině

Poskytovat rady, pomoc a informace všem lidem v pro ně důle-
žitých 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 podporují-
cích principy občanské společnosti, práva minorit, rozvoj osob-
nosti každého člověka při respektování jeho odlišnosti

   Všem lidem, kteří se podíleli na činnosti organizace 
v tomto nelehkém roce děkuji a přeji jim do následu-
jícího roku mnoho optimismu a dostatek sil pro reali-
zaci nových náročných projektů, které se již na sklon-
ku tohoto roku započaly.                                               

   Vážení přátelé, milí kolegové a spolupracovníci,
otevíráte výroční zprávu občanského sdružení NA KŘIŽOVATCE, která shrnuje již čtvrtý rok bohaté činnosti. Byl to rok 
rozvoje námi poskytovaných sociálních služeb, komunitního plánování a uplatňování standardů kvality sociálních služeb. 
  
   
které získalo na svoji činnost finanční prostředky z EU.
Šest měsíců jsme uskutečňovali ve spolupráci s Nada-
cí Euronisa veřejnou sbírku ve prospěch naší činnosti. 
Každému kdo přispěl děkuji, pomohl tím rozšířit naši 
pomoc druhým. Úspěch měla také soutěžní anketa 
mapující povědomí o občanském sektoru ve Varnsdor-
fu, šťastná vítězka si odnesla koš plný uzenin a orga-
nizace mnoho podnětů pro další práci.  
   Bylo ale také 8 neúspěchů v grantových řízeních. 
Nepovedlo se získat dostatek finančních prostředků 
jako spoluúčast k poskytnutým státním prostředkům 
u projektu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, 
státní prostředky ve výši téměř 300 tisíc musely být te-
dy vráceny. Činnost Nízkoprahového zařízení byla do-
končena dobrovolnou prací členů sdružení 
a 31.12.2005 byl projekt ukončen.  

Ing. Pavlína Šafusová, předsedkyně občanského sdružení



PROJEKT PHARE 2003 RLZPROJEKT PHARE 2003 RLZ

CÍLE PROJEKTU

Cílem je zvýšit zaměstnatelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

Usnadnit osobám ohrožených sociálním vylouče-
ním přístup na trh práce

Zvýšit potenciál pro jejich následné zaměstnání

Získání kompetencí zvyšujících pravděpodobnost
zaměstnání

OBSAH PROJEKTU

PRUBEH PROJEKTU

Účastníci projektu po dobu 4 měsíců pracují v organizaci Na Křižovatce 
ve Varnsdorfu na pozici sociálního pracovníka a účastní se vzdělávacích 
seminářů  při zcela běžném provozu organizace 

Praxe probíhá pod vedením zkušených pracovníků 

Rozsah pracovní činnosti každého účastníka  v rámci organizace je 6 hodin
denně

Po dobu účasti v programu je účastník nadále veden v evidenci úřadu práce

  Podpora získávání sociálních
a profesních dovedností pro skupiny
ohrožené sociálním vyloučením.  
  Jedná se o vzdělávací podpůrný program 
pro specifické skupiny osob vedené v evi-
denci uchazečů o zaměstnání na úřadu 
práce. Projekt probíhá prostřednictvím 
Střediska sociálních a profesních doved-
ností a je zacílen na získávání praktických 
dovedností pro budoucí zaměstnání.                     

i

i

CÍLOVÁ SKUPINA

Nezaměstnaní v evidenci úřadu práce 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením: 
                  dlouhodobě nezaměstnaní 
                  nízkokvalifikovaní 
                  osoby  se ZPS

o

3-43-4

SITUACE ÚČASTNÍKU PO PROJEKTU

Budou mít kvalitní praxi v oblasti sociálních služeb s vazbou na situaci na trhu práce

Získají či si upevní pracovní návyky

Získají znalosti pravidel v oblasti pracovní oblasti (právní normy, práva a povinnosti aj.)

Po absolvování programu Střediska sociálních a profesních dovedností získají Osvědčení 
potvrzující získanou praxi a dovednosti

Organizace Na Křižovatce pak bude dále vystu-
povat jako osoba poskytující doporučení 
a reference 

Po absolvování programu obdrží kontakty na 
potenciální zaměstnavatele

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

O  

Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a státním rozpočtem České Republiky

PARTNER PROJEKTU: Úřad práce Děčín



OBČANSKÁ PORADNAOBČANSKÁ PORADNA

CÍLE OBČANSKÉHO PORADENSTVÍ
Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří 
se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřed-
nictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávis-
lých a diskrétních informací, rad a případné další po-
moci. Dalším cílem občanské poradny je působit na chod 
veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů. Posky-
tovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, 
kteří ji využívají, je bezpečná a odborná. 

5-65-6

i

POSLÁNÍ OBČANSKÉ PORADNY

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc 
všem, kteří se na ni obrátí.

Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné
pomoci, provází občany při jejich obtížích.

Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo 
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávně-
né zájmy.

Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden 
a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány 
na nedostatky legislativy a na neřešené problémy ob-
čanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 

PRINCIPY OBČANSKÉHO PORADENSTVÍ

Bezplatnost
Občanské poradenství je zásadně bezplatné.
Diskrétnost
Nic, co se v poradně od  klienta zjistí, nebude bez jeho 
výslovného souhlasu předáno nikomu mimo občanskou 
poradnu. Klient může vystupovat anonymně.

Nestrannost
Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem 
bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuál-
ní orientace, politické příslušnosti, světonázorové 
orientace, sociálního statusu apod. 
Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a bez 
ovlivnění vlastními názory poradce.
Nezávislost
Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezá-
visle na organizacích, které poradnu finančně podporují 
nebo dotují.

V Občanské poradně Varnsdorf proběhlo hodnocení kvality poskytova-
ných sociálních služeb v souladu s metodikou Asociace občanských po-
raden.V rámci snahy o zvyšování kvality se také v tomto roce pracov-
níci poradny zúčastnili řady specializovaných školení a realizovaly nové 
projekty Asociace občanských poraden: 
Ochrana spotřebitelů a ochrana nájemních vztahů, ochrana spotřebitelů 
v bankovnictví
Ekospotřebitel „BEZK" - zelená domácnost  

Občanská poradna Varnsdorf se v červnu a říjnu stěhovala do nových 
prostor, do středu města. Občanům se tak usnadnilo hledání a přístup 
do poradny, což se kladně podepsalo na nárůstu jejich počtu.  

KVALITA SLUŽEB

HOSPODARENÍ

o

Výnosy dle zdroju v Kč:
MPSV
Úřad práce
Město Varnsdorf
Dary
Jiné - členské přípěvky, vklady ad.
Celkem

Náklady v Kč:
Osobní náklady
    - hrubé mzdy
    - odvody
    - DPP
Provozní náklady
    - materiálové náklady
    - nemateriálové náklady
Celkem

 
404 500
69 111

109 400
100

93 489
676 600

 

288 543
100 991
33 600

42 835
219 596
685 565
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NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍNÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ 
i

OBSAH PROJEKTU

Otevrené dvere: volný vstup a pobyt v zařízení s možností využívání 
vybavení zařízení
Hudební, výtvarné, taneční a sportovní aktivity: nedirektivní vedení 
uživatelů k volnočasovým aktivitám, které vytváří pozitivní hodnoty, 
rozvíjí schopnosti a dovednosti uživatelů a zvyšují schopnost uživate-
lů vnímat kulturní hodnoty
Počítačové aktivity: zvládnutí základní obsluhy PC s očekávaným do-
padem na budoucí profesní uplatnění
Príprava na výuku: poskytnutý čas na psaní domácích úkolů, celko-
vou přípravu do školy, doučování atd.
Poskytování situačních intervencí
Základní poradenství: seznamování se se základními občanskými do-
vednostmi, znalostmi umožňujícími běžný život ve společnosti
Rodinná výchova: působení na odpovědný přístup v oblasti hygieny, 
zdraví, rodiny a forem trávení volného času
Príležitostné akce: oslavy narozenin, karneval, besedy, soutěže atd.
Diskotéky: alternativa pro děti a mládež s vyloučením negativních 
jevů (drogy, agresivní chování)

CÍL PROJEKTU

Základní ideou projektu je nabízet dětem a mládeži ve věku 6-18 let 
prostor, kde mohou trávit svůj volný čas bez drog a bez páchání trestné 
činnosti formou volnočasových aktivit. 

PRUBEH PROJEKTU
o

Otevrené dvere: nedirektivním přístupem, při dodržování daných 
pravidel klubovny, rozvíjeli své schopnosti, znalosti a dovednosti. 
Vstup do klubovny měli volný, dle otevírací doby
Príprava na výuku:  uživatelé  služeb, převážně  mladšího školní-
ho věku,  se sociálním pracovníkem vypracovávali  domácí úkoly 
a připravovali se na výuku do školy
Hudební aktivita: děti a mladí lidé využívali hudebních  nástrojů 
v průběhu týdne, pro zvýšený zájem dětí probíhaly tyto aktivity 
2x týdně (úterý a čtvrtek)                                      
Výtvarná aktivita:  výtvarné soutěže na dané téma, výsledné prá-
ce byly vystaveny v prostorách organizace. Účastníci a výherci byli 
veřejně odměněni => u dětí a mladých lidí soutěživost a motivace 
k další činnosti
Taneční aktivity: děti tuto aktivitu provozovaly v průběhu otevře-
ných dveří pod dohledem sociálního pracovníka
Dívčí klub: rodinná výchova, základy textilních prací, základy hy-
gieny byly naplňovány v rámci otevřených dveří
Projekt „Predškoláci školáky“:  pro předškolní děti ze sociálně 
znevýhodněných rodin; pokračování projektu z roku 2004
Poskytování situačních intervencí: 2x denně 5 dnů v týdnu po do-
bu otevřené klubovny

Príležitostné akce: pro širokou veřejnost; účast v soutěži „Ukaž, co
umíš“ a „Šikulka“ pořádané Farní charitou Rumburk; diskotéky 
s vyhodnocováním soutěží; soutěž v malování velikonočních vajíček;
vědomostní soutěže na PC; šipkovaná - soutěžní hra; brigády - úklid 
prostorů kolem organizace; táborák; soutěžní den pro děti a rodiče 
u příležitosti Varnsdorfské pouti; poznávací výlety po okolí, výlet
do centra Babylon Liberec; turnaj ve stolním tenise; turnaj v kopa-
né; adventní soutěžní odpoledne pro děti; Vánoční diskotéka

počítačový klub                     1802                                                          
taneční aktivity                       106
hudební aktivity                    1340
sportovní aktivity                  1268
příprava na výuku                    323
brigády                                     70
jednorázové akce                    551
volnočasové aktivity             1441
situační intervence                   59

STATISTIKA
Klienti, kontakty

Aktivita kontakty

PRO DETI A MLÁDEŽPRO DETI A MLÁDEŽ

počet uživatelů služeb             124
počet kontaktů                      6960
průměrně uživatelů denně         29

Sportovní aktivity: stolní tenis, stolní fotbal, šipky během 
otevřených dveří. Skatepark - dle počasí od května do října a to 
1x až 2x do měsíce ve středu. Zahrada v prostorách organizace a 
hřiště za sportovní halou byly využívány na míčové hry (fotbal aj.)
Počítačový klub: Sloužil jak k volné zábavě (programy: Hugo, Jak 
věci pracují..), tak i k výuce (Biologie, Zeměpis, Matematika…) 
a seznámení se se základy práce na PC, což vedlo ke zvýšení počí-
tačové gramotnosti uživatelů služeb. Klub probíhal v pondělí 
a ve středu od 13 do 15 hodin.



KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUMKONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
i

9-109-10

CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

K-centrum je nízkoprahové zařízení, které nabízí služby v oblasti sekundární a terciární prevence 
zneužívání nealkoholických drog. Cílem bylo pomáhat lidem zasaženým užíváním omamně psycho-
tropních látek a minimalizovat sociální a zdravotní rizika s tím spojená. Klient se může obrátit na 
K-centrum bez doporučení, anonymně, kdykoli v otevírací době.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRO DROGOVE ZÁVISLÉPRO DROGOVE ZÁVISLÉ

výměnný program injekčních stříkaček a jehel
poskytnutí kondomů, desinfekcí a dalšího zdra-
votnického materiálu
krizová intervence
motivační trénink
informační servis
zprostředkování kontaktu s jinými institucemi
poradenství zájemcům o službu, rodičům 
a partnerům uživatelů drog
asistenční služby
vitamínový program
hygienický servis
sociální pomoc s cílem pomoci lidem se začle-
něním do běžného života
primární prevence - besedy pro školy o škodli-
vosti drog, zdravém životním stylu bez drog
terénní programy

Mapování drogové problematiky - probíhalo průběžně během 
celého roku, formou kontaktu v K-centru i v terénu a následným
vyhodnocováním (měsíční statistiky)

Poskytnutí poradenské činnosti - individuální i skupinové poradenství. 
Klienti preferovali individuální přístup

Minimalizování zdravotních a sociálních rizik uživatelu drog  
v terénu i v K-centru probíhala výměna injekčních stříkaček a
příslušného zdravotnického materiálu, poskytování kondomů

Krizová intervence - jednalo se především o jednorázové řeše-
ní krizové situace klienta. Ve všech případech byla klientovi na-
bídnuta další spolupráce, popř. zprostředkování kontaktu s od-
borným lékařem

Vytvárení kontaktu s lidmi užívající drogy, s jejich partnery, 
s rodiči, kteří především žádali informace o léčebných zaříze-
ních a podmínkách pro vstup do léčby

Zprostredkování kontaktu na další instituce - lékař, psycholog, 
státní instituce; probíhalo na základě zájmu klientů či jejich 
partnerů nebo rodičů
Motivace zájemce služby k léčbe - motivování uživatelů služeb
k zahájení léčení probíhalo při schůzkách s klienty, při kterých 
bylo poukazováno na rizikové užívání OPL

PRUBEH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
o

Informační servis - byly poskytovány aktuální informace spojené se 
zdravotními a sociálními riziky spojenými s OPL. Pracovníci K-centra
se aktivně účastnili preventivního programu pro školy Hrou proti AIDS
ve spolupráci se SZÚ. Informace jsme poskytovali také formou článků
uveřejněných v tisku (Hlas severu). Informace jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách organizace, informace o zařízení je v Katalogu 
sociálních služeb Šluknovského výběžku. V říjnu 2005 pořádala orga-
nizace Vzdělávací seminář pro sociální pracovníky, pedagogy, vycho-
vatele zaměřený zejména na drogovou problematiku

Terénní program  probíhal na stanovených trasách se zaměřením na 
kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života. Bylo stanoveno
5 pravidelných tras. Terénní program probíhal 3 x týdně

Hygienický a potravinový servis, vitamínový program - ze strany kli-
entů byl velký zájem o tyto služby Počet klientů 

  - injekčních uživatelů
  - heroin
  - pervitin
  - kanabinoidy
  - extáze
  - těkavé látky
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů
Počet kontaktů celkem
  - s uživateli drog
Počet prvních kontaktů
  - s uživateli drog
Počet výměn v programu
Počet vydaných inj. jehel

Počet osob
115
45
0
29
15
0
32
31
7

1640
1621
61
58
151
1105

STATISTIKA

K-centrum

o

o

o
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SPOLUPRÁCESPOLUPRÁCE
i

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Úřad práce Děčín, pobočka Rumburk

Krajský úřad Ústeckého kraje

Město Varnsdorf

Nadace Euronisa

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Program Phare 2003 RLZ

ˇˇ

DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

LIMMA FOOD, s.r.o.
1. Zdravotní Rumburk, a.s.
Vitana. a.s. provozovna Varnsdorf
Ing. Josef Sochor  Servis JEES
Ivana Braunová
Vojtěch Patkolo  Řeznictví P+P
CA Tkáč
Vratislav Sedláček
Pavlína Mihalíková
Marie Píchová
Květa Chajdurová
David Novotný
Pavlína Šafusová 
Ivo Šafus 
Drobní dárci

Dobrovolné a členské příspěvky

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, odbor protiepidemický
Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Psychiatrické sanatorium Česká Lípa
Město Varnsdorf, Městský úřad Varnsdorf, Hlas severu
Komise prevence kriminality Rady města Varnsdorf
1. Zdravotní Rumburk, a.s.
Teen Chalenge Šluknov
Psychosociální centrum Acorus Praha
Národní monitorovací středisko
Základní školy Varnsdorf, Speciální školy Varnsdorf
G-PROJECT, s.r.o., Hluboká nad Vltavou

Tomáš Klimeš, TEXSTAV, v.d.
Regia, a.s.
Sociální ubytovny ve Varnsdorfu
Charitní sdružení Děčín
Asociace občanských poraden ČR 
Úřad práce Děčín, pobočka Rumburk
Agentura Pondělí, Šluknov

DOTACE, FINANČNÍ PRÍSPEVKY A DARY



FINANCEFINANCE
i

13-1413-14

Vám všem, kteří jste svými příspěvky, 
dary a prací pomohli k naplňování poslá-
ní organizace,tímto srdečně děkujeme.

PODEKOVÁNÍ

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Krátkodobý majetek
Bankovní účty
Pokladna  
ÚHRN AKTIV

PASIVA
Vlastní zdroje 
Vlastní jmění
Účet hospodářského výsledku
Cizí zdroje 
Krátkodobé závazky 
ÚHRN PASIV 

v tis. Kč
0

1 122
1 076
   46
1 122

v tis. Kč
823
184

1 055
116
116
938

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
Výsledek hospodarení po zdanení       

  

v tis. Kč
36

174
2 369
2 579

v tis. Kč
195
285
13
6

771
252

4
1 524

-1 055

PREHLED ZDROJU FINANCOVÁNÍ PROJEKTU (v Kč)ˇ
o o

MPSV
Ústecký kraj
Úřad práce
Město Varnsdorf
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Nadace
EU PHARE
Jiné-členské přípěvky, vklady ad.
Celkem

 
1 110 200

80 000
113 968
110 000
100 000 
15 568

839 521
210 213

2 579 470

ˇ

ROZVAHA k 31.12.2005

VÝSLEDOVKA k 31.12. 2005


