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Svetlo. 

Jedno slovo, pod ktorým si možno každý predstaví niečo 
iné. Svetlo prijímať a žiť s ním je nám bytostne dané, bez 
neho nemôžeme existovať. Ale rovnako potrebujeme aj svetlo 
vnútorné, ktoré v nás rozjasní to, čo je oku skryté. Ak sa nám 
ho nedostáva, naša bytosť chradne a túži po ňom, akokoľvek 
sa to snažíme prehlušiť.

Svetlo rozdávať. To už je niečo iné, tu už musí človek chcieť 
a mať dar nie len prijímať, ale aj podeliť sa s ostatnými. Zaprieť 
svoje pohodlie a podať ruku inému človeku. Aj tomu, ktorý spo-
čiatku odmieta. Aj tomu, ktorý odmieta definitívne. A aj napriek 
odmietnutiu sú medzi nami ľudia, ktorí sú pripravení podeliť sa 
o svetlo znovu, hneď ako ten druhý bude ochotný prijať.

Už desať rokov rozdáva naše stredisko Diakonie svetlo. 
Možno ho nie je vidieť, ale je to cítiť a každý, kto prijme podanú 
ruku ho dostane naviac, akoby mimochodom. Ale bez neho by 
to bola len služba a nie poslanie.

Desať rokov rozdáva naše stredisko svetlo v opatrovateľs-
kej službe seniorom. Osem rokov v Kruháči deťom a mla-
dým, ktorí prekročia jeho prah. Tretím rokom rozdáva svetlo 
potrebným rodinám. Jeho zamestnanci, externí spolupracov-
níci a dobrovoľníci majú svoj život, svojich blízkych a svoje 
ťažkosti. No stále v sebe nájdu silu a vôľu pomôcť potrebným 
okolo seba. Rozbíjajú steny, ktoré si medzi sebou staviame, 
boria nevšímavosť a naše sebectvo, snažia sa meniť svet 
okolo nás. Pre niekoho možno malé a bezvýznamné kroky, 
ale predtým, ako sa pretrhne priehrada, musí spadnúť prvá 
kvapka. A keď sa raz pretrhne priehrada nevšímavosti, nezá-
ujmu a pokrytectva a miesto toho sa medzi nás dostane sve-
tlo, nezabudnime, že na počiatku tam boli ľudia ako v našom 
Stredisku. Ľudia, čo boli ochotní vzdať sa vlastného pohodlia 
a podať ruku blížnemu.

Ing Pavol Sajták, MSc, člen dozorčí rady střediska
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Údaje o organizaci

Datum vzniku  26. července 2006
Název organizace  Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
Sídlo  Pod Baštou 1375/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon  721 008 313
E-mail  jablonec@diakonie.cz
Číslo účtu  Poštovní spořitelna a.s. Jablonec nad Nisou 210141338/0300
Ředitelka  Michaela Albrechtová
Vedoucí TPS  Mgr. Anna Poláková
Adresa TPS  Pod Baštou 1375/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kontakt TPS  tps.jablonec@diakonie.cz, 603 456 244
Identifikátor TPS  5741111
Vedoucí NZDM  Mgr. Pavel Novák
Adresa NZDM  5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kontakt NZDM  kruhac@diakonie.cz; 734 283 732
Identifikátor NZDM  3428319
Vedoucí SAS  Bc. Lenka Špringlová
Adresa SAS  E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kontakt SAS  sas.jablonec@diakonie.cz; 730 844 353
Identifikátor SAS  7080749
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Organizační struktura střediska ke 1. 9. 2016

Organizační struktura střediska ke 1.  9.  2016

Dozorčí rada sřediska

N Z D M P S S A S

Michaela Albrechtová
Ředitelka, předsedkyně správní rady

Vedoucí NZDM
člen správní rady

Mgr. Pavel Novák

Mgr. Šárka Portyšová, sociální pracovník
Josef Čonka, sociální pracovník
Jaroslava Novotná, uklízečka
David Albrecht, údržbář
lektoři doučování 3×

Ludmila Klimundová, pečovatelka
Martina Kurpitová, pečovatelka
Pavla Motejlková, pečovatelka
Jarmila Machová, pečovatelka
Veronika Tribučková, pečovatelka
Miroslava Kittelová, pečovatelka

Bc. Aneta Koňáková, sociální pracovník

Supervizor pracovníků
Mgr. Martin Halama

Účetní střediska
Ing. Monika Chalupecká

Koordinátorka PS
členka správní rady
Jana Soukalová

Vedoucí PS
Mgr. Anna Poláková Vedoucí SAS

Bc. Lenka Špringlová

Marta Binková; Daniel Chalupecký, DiS; Ing. Pavol Sajták; MUDr. Eva Vojtěchová; Bc. Olga Švejdová; Bc.Přemysl Polák



Naše středisko vzniklo z vůle členů evangelického sboru v Jablonci nad Nisou, 
kteří se rozhodli věnovat své síly na praktickou pomoc potřebným. Bylo založeno 
k 26. červenci roku 2006 a začalo své služby poskytovat od ledna 2007.

Jsme samostatným právním subjektem v rámci organizační struktury Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické. 

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a České 
asociace streetwork.

V roce 2016 jsme poskytovali tři registrované sociální služby: Pečovatelskou službu, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi.

Orgánem řízení a správy je správní rada střediska. Kontrolní činnost nad střediskem 
vykonává dozorčí rada střediska složená z dobrovolníků.
 
Přímou pomoc potřebným vykonávají sociální pracovníci/pracovnice, pracovnice so-
ciální péče (pečovatelky) a pracovníci v sociálních službách (kontaktní pracovníci). 
Ke 2. lednu 2017 mělo středisko 15 zaměstnanců. Dále máme uzavřeny dohody se 
supervizorem pracovníků, údržbářem NZDM, třemi studenty na projekt NZDM „do-
učování“. Naši činnost podporují každoročně tři dobrovolníci.
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S P R Á V N Í  R A D A  S T Ř E D I S K A D O Z O R Č Í  R A D A  S T Ř E D I S K A

Správní rada střediska je tříčlenná. 

Předsedkyní správní rady střediska je ředitelka střediska 
Michaela Albrechtová, 

dalšími členy jsou Mgr. Pavel Novák (vedoucí NZDM) 
a Jana Soukalová (koordinátorka pečovatelské služby).

Předsedkyně správní rady, ředitelka střediska, velmi 
úzce spolupracuje v rámci struktury střediska s účetní 
a ekonomkou – Ing. Monikou Chalupeckou.

Dozorčí rada střediska pracovala v roce 2016 
ve složení:

Marta Binková, předsedkyně dozorčí rady

Daniel Chalupecký, DiS. místopředseda dozorčí rady

MUDr. Eva Vojtěchová

Ing. Pavol Sajták

Bc. Olga Švejdová 

a náhradník Bc. Přemysl Polák. 

Dozorčí radu střediska tvoří z velké části členové far-
ního sboru zvolení staršovstvem. Ti zajišťují propojení 
sboru s Diakonií. Dozorčí rada se sešla na pěti řádných 
setkáních, v průběhu roku byla v kontaktu s ředitelkou 
střediska a napomáhala nést radosti i strasti střediska.



K práci střediska přispívají různým způ-
sobem další organizace a úřady. Bez jejich 
spolupráce by nebylo možné naplňovat po-
slání a cíle střediska v takové míře, v jaké 
se nám to dařilo v roce 2016. Poskytovaný-
mi sociálními službami se středisko snaží 
přispívat k řešení problémů seniorů, osob 
se zdravotním postižením, rodin s dětmi, 
dětí a mládeže. Řešení těchto sociálních 
problémů je však nejen v zájmu samotných 
uživatelů, ale též v obecném zájmu. 
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Ředitelka střediska se proto také aktivně účastní komunitní-
ho plánování sociálních služeb pro oblast Jablonecka, je ma-
nažerkou pracovní skupiny pro seniory, členkou řídící skupiny, 
komise humanitní a sociální péče při Radě města, členkou ko-
mise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování 
při Radě Libereckého kraje a místopředsedkyní krajské orga-
nizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Děkujeme za spolupráci Diakonii Českobratrské církve 
evangelické, našemu ústředí i jednotlivým střediskům, statu-
tárnímu městu Jablonec nad Nisou, jmenovitě vedení města, 
Ing. Petru Beitlovi a Mgr. Pavlu Svobodovi; Centru sociálních 
služeb Jablonec nad Nisou, p. o., jmenovitě paní ředitelce 
Nadě Jozífkové. Díky této spolupráci se mimo jiné v červnu 
uskutečnil šestý společný koncert v rámci kampaně ke Dni 
proti násilí na seniorech a čtvrté udílení ocenění „Jablonecká 
pečovatelka“. 

Děkujeme všem spolupracujícím organizacím poskytujícím 
sociální i návazné služby na území města Jablonec nad Nisou.

Díky projektu s Českobratrskou církví evangelickou a Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau se nám podařilo pod-
pořit práci pečovatelské služby a navýšit úvazek sociálního 
pracovníka. 

Zvlášť pak děkujeme za aktivní spolupráci členům Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou. 
Díky organizaci pana Antonína Fencky se v září konal již desá-
tý koncert pro Diakonii. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na 

Horním náměstí naplnily nádherné tóny dvou spojených sborů: 
Chor zu St. Otmar – St. Gallen, Chrámového sboru od sv. An-
tonína a hostů. Spojené sbory řídil: Alexander Seidel. Koncert 
se uskutečnil v rámci Týdne sociálních služeb a oslav 150 let 
povýšení Jablonce na město, za finanční podpory statutárního 
města Jablonec nad Nisou. Prožili jsme příjemné odpoledne 
s chrámovou hudbou a navíc i s charitativním účelem. Na dob-
rovolném vstupném a daru od Ing. Dana Ramzera se vybralo 
celkem 11.314,- Kč na podporu činnosti pečovatelské služby. 

CÍLE ROKU 2017

Naším cílem pro rok 2017 je podpořit více potřebných občanů 
města Jablonec nad Nisou a jeho blízkého i vzdálenějšího okolí.

Ucházíme se o čtyři části v Evropském projektu Liberecké-
ho kraje v oblasti služeb prevence. Pokud budeme úspěšní, 
rozšíříme podstatně poskytování služeb prevence a podpoří-
me tak více potřebných mladých lidí a rodin.

Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou 
připravujeme projekt na rekonstrukci a následné poskytování 
všech našich stávajících služeb v upravených prostorách v ob-
jektu 5. května 2, tedy budovy původního NZDM Kruháč.

Zda nové cíle naplníme, záleží především na potřebách vy-
plývajících z komunitního plánu sociálních služeb Jablonecka, 
na finančních a lidských zdrojích.

Spolupráce, cí le
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POSLÁNÍ

V pečovatelské službě jsme již tradičně podporovali osoby 
se zdravotním postižením nad 27 let a seniory se sníženou 
soběstačností. S naší pomocí mohli zůstávat déle ve svém do-
mácím prostředí.

Podařilo se nám navýšit naší kapacitu, respektive poskyto-
vat službu sedmi celými úvazky. Kvalita poskytované služby 
byla prověřena naším zřizovatelem bez uložení nápravných 
opatření. Sociální pracovnice, koordinátorka a ředitelka se 
účastní vzdělávacího a auditního projektu: „Pečovatelská služ-
ba, příležitost pro život doma“.

CÍLOVÁ SKUPINA

V průběhu roku 2016 jsme podpořili 80 seniorů a osob se 
zdravotním postižením celkem 6.200 hodinami péče.

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

•  V rámci kapacity střediska napomáhat vyjmenované cílové 
skupině osob žijících ve městě Jablonec nad Nisou prodloužit 
možnost pobytu v přirozeném prostředí – v jejich domovech. 

•  Zajistit u uživatelů našich služeb kontakty se společenským 
prostředím a tím tak zachovávat jejich dosavadní životní styl.

CÍLE SLUŽBY NA ROK 2017

•  stabilizovat kolektiv pracovníků v přímé péči
•  navýšit úvazek sociálního pracovníka
•  zúčastnit se vzdělávacího a auditního projektu: „Pečovatel-

ská služba, příležitost pro život doma“

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
U UŽIVATELŮ SLUŽBY ZA ROK 2015

Z 51 dotazovaných uživatelů přišlo zpět 33 vyplněných do-
tazníků spokojenosti.

Dotazovaní odpovídali na tyto otázky:

Jste spokojeni s nabídkou našich služeb? 
Jste spokojeni s dobou pečování?
Jste spokojeni se způsobem plnění objednaných služeb?
Jste spokojeni se svou klíčovou pracovnicí (pečovatelkou)?
Máte dostatečný kontakt se svými blízkými, přáteli  
a kamarády?

Napište nám prosím Váš návrh dalších změn:

Terénní pečovatelská služba



Kladně na první dvě otázky odpovědělo 33 uživatelů. Na 
další dvě otázky odpovědělo zcela kladně 32 dotazovaných 
uživatelů. Jeden respondent odpověděl na dotazy ohledně 
spokojenosti se způsobem plnění objednaných služeb a ohled-
ně spokojenosti s klíčovou pečovatelkou, že je převážně spo-
kojen. U dotazu na dostatečný kontakt se svými blízkými bylo 
29 kladných odpovědí. Dvě odpovědi byly doplněny poznám-
kou o normálnosti vzhledem k možnostem, věku a zdravotní-
mu stavu. Tři uživatelé projevili přání více se setkávat s blíz-
kými a zaznamenali jsme jednu odpověď, že se tak s pomocí 
pečovatelky již děje. Jako reakce na výzvu k uvedení návrhů 
na změny se objevily především pochvaly, v jednom případě 
požádal uživatel o rozšíření služby a navrhoval zvýšení počtu 
pečovatelek a jejich finančního ohodnocení.

S našimi uživateli často komunikujeme během celého roku, 
jsou stále ujišťováni o možnosti podávat jakékoli připomínky. 
Dotazník jen potvrdil správně nastavenou poskytovanou služ-
bu a dobrý tým pracovnic v přímé péči.

V roce 2016 na postu pracovnic sociální péče, terénních 
pečovatelek, pracovalo celkem osm pracovnic. Vedoucí pe-
čovatelské služby se stala Anna Poláková, sociální pracovni-
ce. Jana Soukalová převzala roli koordinátorky pečovatelské 
služby. Pečovatelkami jsou i nadále Jarmila Machová, Martina 
Kurpitová, Ludmila Klimundová, Veronika Tribučková, Pavla 
Motejlková a Miroslava Kittelová. Tým v průběhu roku opustila 
dlouholetá kolegyně Romana Jahvodková.

Popřály jsme našim seniorům k jejich životním jubileím 
mnoho zdraví do dalších let.

V květnu jsme tradičně, ve spolupráci s Centrem sociálních 
služeb, realizovali již třetí „kulatý stůl“. Společně s politiky, 
úředníky, lékaři a odbornou i laickou veřejností jsme hledali vý-
chodiska v oblasti zdravotní a sociální péče na místní úrovni, 
kdy díky odmítnutí věcného záměru připravovaného zákona 
o dlouhodobé péči z roku 2012, přetrvává mnoho společen-
ských stereotypů a chybí provázanost oblastí sociální, zdra-
votní a navazujících služeb. Lektorkami kulatého stolu byly 
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a Mgr. Marcela Hauke. 

V červnu jsme již pošesté spolupořádali s Centrem sociál-
ních služeb a statutárním městem Jablonec nad Nisou koncert 
pro seniory v Jablonci nad Nisou v rámci kampaně „Světový 
den proti násilí na seniorech“. V rámci koncertu jsme naváza-
li na tradiční ocenění – Jablonecká pečovatelka 2016. Toto 
ocenění přispěje ke zvýšení společenské prestiže této profese 
a je odměnou těm nejlepším z řad pečovatelů o seniory. Za 
naše středisko jsme nominovali paní pečovatelku Ludmilu Kli-
mundovou. V roce 2016 oslavila již čtvrtý rok působení v naší 
organizaci. Nominace na tak významné ocenění je naším ma-
lým poděkováním za její mnohaletou podporu potřebným.

Aktivně jsme se zúčastnili i tradiční akce Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí – Dne zdravotně postižených. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež Kruháč

Klub Kruháč v roce 2016 vstoupil do osmého roku provozu. 
Nízkoprahové zařízení je zavedená instituce s klientelou, která 
ví, co může od služby čekat, a také to bez rozpaků žádá.

Pokračuje proces stabilizace uživatelské základny. Poměr 
stálých a nových uživatelů je vyrovnaný, ale přece jenom ve 
prospěch těch, kteří využívají službu dlouhodobě, pravidelně 
a intenzivně. Ubylo experimentátorů, což přisuzujeme tomu, 
že se naše pověst, v dobrém i zlém (musí se u nás dodržo-
vat pravidla, pořád tu někdo na někoho mluví, pracovníci jsou 
podezřele milí apod.), šíří po spolehlivém kanálu od uživatele 
k uživateli. Příznivě to ovlivňuje i atmosféru na klubech, která 
je příjemnější a méně třaskavá, než tomu bývalo dříve. Všichni 
vědí, k čemu tu jsme, co děláme, co dělat nemůžeme (třeba 
půjčovat peníze nebo shánět drogy) a nechceme (dělat za 
někoho domácí úkoly). I nově příchozí zájemci bývají zřídka 
překvapeni takovými nehoráznostmi, jako je požadavek na 
dodržování pravidel, přítomnost aktivně zvídavých pracovní-
ků – prostě už od svých kamarádů o režimu v Kruháči slyšeli. 
Pozitivně nakažlivá je otevřenost, se kterou se na nás obracejí 
dlouholetí uživatelé i s tématy, o nichž není snadné hovořit. 
Zjevně jsme věrohodní.

Víme to, ale musíme to ověřovat. S dotazníkového šetření 
vyplynulo, že „jsme milí“, a o nabídce služeb informujeme „do-
statečně“. Uživatelé si pochvalují leccos, hodně „volnočasové 
aktivity“. Uživatelé by si dokázali představit klub lépe vybaven 

co do hudebních nástrojů a nahrávacího vybavení. Výhrady 
k pracovníkům se prakticky neobjevují. Že v nás mají uživatelé 
důvěru dokládá mimo jiné to, že na nás v kolonce pro vlastní 
názor nešetří žertovnými jmény a škádlivými nadávkami. 

Jak to v nízkoprahových službách bývá, i letos dochází k ob-
měně týmu. Pro uživatele a pro pracovníky je to ale méně stre-
sující událost než obvykle. Zkušeného kolegu Marka střídá po 
roce snad ještě zkušenější kolega Josef, který působil na Kru-
háči už v letech 2014-2015. Díky personálním „škatulatům“ jsou 
všichni ušetřeni nutnosti zvykat si na nové tváře. Tedy přibyla 
kolegyně Šárka, ale na tu si všichni zvykli strašně rychle :-).

V roce 2016 jsme nezanedbali povinnost kořenit poskytová-
ní služeb zvláštními indoorovými i outdoorovými aktivitami. Na 
některé z nich jsme obzvláště hrdí. Pochlubme se těmi nejpo-
vedenějšími.

V roce 2016 se povedlo navázat plodnou spolupráci s hu-
debnicí a sbormistryní Idou Kelarovou. Přijala pozvání a na 
jaře uskutečnila v Kruháči konkurz, jehož prostřednictvím vy-
brala z řad uživatelů klubu čtyři nadané adepty do sboru Čha-
vorenge. Spolupráce ještě téhož roku vyústila v řadu akcí, 
včetně několika koncertů s Českou filharmonií v Rudolfinu. 
Pevně doufáme, že spolupráce s Idou Kelarovou neskončí, 
pár talentů máme ještě v záloze.

Víc než dřív jsme se věnovali preventivním aktivitám – pre-
zentacím a workshopům, které si kladou za cíl informovat 
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o mnohých rizicích – zneužívání drog, předčasném vstupu do 
sexuálního života, podceňování významu vzdělání pro život 
a další. Dříve se stávalo, že clubbers tváří v tvář nalejvárně 
protestovali, v současnosti se někdy i těší. Že bychom se zlep-
šili? Že by se zlepšili naši uživatelé?

Už sedm let je na Kruháči k mání individuální mimoškolní 
příprava. Obě stálé lektorky, známé jako A+A, jsou středoško-
lačkami a zároveň bývalými a současnými uživatelkami klubu. 
K doučování přistupují bez zcestných či přemrštěných představ 
a bez pohoršování se nad tím, co všechno někdo může nevě-
dět či neznat. Intenzivně zapojujeme nadále do doučování pře-
devším nejmladší uživatele ve věku 6-10 let, které vzdělávací 
masomlejnek dosud neodnaučil učení mít rád a užívat si ho. 
Díky setkávání s našimi lektorkami možná někteří z nich po-
chopí, že cesta na střední a vyšší školy je možná pro všechny.

Pokoušíme se rozšiřovat obzory uživatelů i v dalších oblas-
tech. Když jsou love, jezdíme ven. K vidění jsme mohli být v roce 
2016 v Praze či v Českém ráji – a vidět jsme rozhodně byli.

Stabilita a dobrá pověst organizace a služby vyústila v roce 
2016 v logický další krok – přípravu na rozšíření. Těšíme se na 
možnost otevřít v jabloneckém Mšeně druhý klub pro uživatele 
ve věku 15-26 let, který se bude jmenovat Padák, což by mělo 
evokovat pomůcku brzdící volný pád. Pro stejnou cílovou sku-
pinu otevíráme i klub Cajk ve Frýdlantu.

Přejte nám štěstí, budeme ho potřebovat ještě víc než dřív.



Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež Kruháč
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Kruháč

Statistika 
NZDM  



Kontakty 4300

Počet intervencí (počítáno na pracovníka) 1739

Počet intervencí (počítáno na uživatele) 3964

OBLAST POTŘEB

Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež Kruháč

Finance 9

Jednání se zájemcem 5

Kultura 473

Přátelé, kamarádi 18

Seberealizace 313

Seberozvoj 944

Volný čas 365

Všeobecné znalosti 327

Zákon 153

Zdraví 123

Drogy, alkohol 122

Osobní, intimní 30

Partner/ka 17

Práce 47

Program, zařízení, služba 396

Rodina 24

Sex 46

Škola 552



Sociálně 
aktivizační 

služby
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pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Diakonie 
ČCE v Jablonci nad Nisou byla založena v únoru roku 2014 
v reakci na potřeby vyplývající z komunitního plánování města 
a oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Náplní naší služby je bezplatná podpora rodinám, které se 
nacházejí v tíživé situaci a kde může být následně ohrožen 
i vývoj jejich dětí. 

V roce 2016 bylo podpořeno ze strany naší služby 28 rodin. 
S 15ti rodinami byla spolupráce v průběhu roku ukončena.

K ukončení spolupráce může dojít v případě, kdy je již rodi-
na aktivizována a není potřeba, aby byla nadále v rodině pod-
pora, ani dohled.

Nebo naopak, rodina nespolupracuje na řešení své nepříz-
nivé situace, a zájem řešit ji nemá. V takovémto případě, není 
v moci sociálního pracovníka nepříznivou situaci řešit.

Smlouva může být rovněž ukončena z důvodu, že se uživatel 
vůči zaměstnanci chová agresivně a to jak verbálně, tak fyzicky. 

V uplynulém roce bylo přijato 22 žádostí o navázání spolu-
práce. Žádosti byly od konkrétních rodin a rovněž od Oddělení 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou. Z důvodu plné kapacity služby jsme nemohli 
vyhovět 7 požadavkům.

Jedenkrát za rok dochází k hodnocení služby ze strany uži-
vatelů a to formou tří otázek.

Zdali je uživatel se spoluprací spokojen, jestli nechce něco 
na spolupráci změnit a jakou má představu o další spolupráci. 
Výsledky těchto šetření jsou zapsány v kartě uživatele.

Zpětnou vazbu rovněž dostáváme ze strany spolupracují-
cích organizací – OSPOD Jablonec nad Nisou, škol, pediatrů 
atd. K hodnocení služby rovněž dochází na supervizích.  

Rodina je velmi složitý komplex a není zde možné popiso-
vat všechny situace, které řešíme. K jednotlivým rodinám se 
snažíme přistupovat vždy individuálně a řešit průběžně kon-
krétní situace, které při běžném životě nastávají.  Naše služ-
ba se snažila i v uplynulém roce naplňovat požadavky zákona 
108/2006 sb. S rozdílností rodin však přicházejí i rozdílné po-
žadavky na naši práci. Mezi ty častější můžeme za uplynulý 
rok zařadit pěstounství, bytovou otázku a dluhy.

Stále častěji se v naší práci vyskytují takové rodiny, kde se 
více o potřeby svých potomků starají jejich prarodiče. Čím je to 
způsobeno můžeme pouze spekulovat.

Pro naši službu to v počátku obnáší spolupráci se sociálně 
právní ochranou dětí. Poté pomáháme se sepisováním žádostí 
na soud. V případě, že mají prarodiče zájem a potřebu, doprová-
zíme je rovněž k soudu. Zde dochází ke konečnému rozhodnutí.



I po přiznání pěstounských dávek však naše práce nekončí. 
Zde dochází ke spolupráci s mateřskými či základními školami. 
Rovněž je navázána spolupráce s pediatry. Dětem se rovněž 
snažíme vyhledávat volnočasové aktivity apod.

Vzhledem k tomu, že pro pěstounské rodiny vzniká ze zákona 
povinnost uzavřít smlouvu s doprovázející organizací, musíme se 
domlouvat i na této spolupráci. Naše práce se však netýká pouze 
podpory dětí, ale rovněž podpory dospělých. Což pro nás obnáší 
pomoc při řešení bytové otázky, zaměstnání, či řešení dluhů.

V případě zájmu zde však stále zůstává práce s rodiči. Jestliže 
rodiče začnou aktivně řešit svoji nepříznivou situaci a mají zájem 
o návrat dětí do své péče, podporujeme rodiče v jejich právech. Zde 
nejčastěji řešíme různé závislosti a problémy s bytovou otázkou.

Nejdůležitějším však stále zůstává zájem dítěte a zajištění pro 
něj takových podmínek, aby se mohlo co nejlépe vyvíjet.

Tento rok jsme rovněž mohli sdílet radost z narození dvou 
dětí. Přesto, že je matka vedena v evidenci sociálně právní 
ochrany dětí, jako prvorodička se o své dítě velmi dobře stará.

Rovněž byl v jedné rodině zrušen soudní dohled, což bylo 
pro nás pozitivním výsledkem naší práce.

Častou náplní naší služby je řešení dluhů. U jedné rodiny 
jsme rovněž řešili insolvenci. Výsledkem naší spolupráce bylo, 
že uživatelka již dluží minimální částku a bude v brzké době 
vůči věřitelům bezdlužná.

S o c i á l n ě  a k t i v i z a č n í  s l u ž b y24 - 25



pro rodiny s dětmi

Ze strany Nadace Agrofert nám byl rovněž nabídnut bezplat-
ně tábor pro děti těchto rodin. Z tohoto důvodu jsme mohli za-
jistit tábor pro dvě děti, které by za jiných okolností na tábor jet 
nemohly, protože to finanční možnosti jejich rodičů nedovolují.

U mnohých rodin rovněž dochází ke ztrátě bydlení. Zde 
pomáháme při vyhledávání potřebného podnájmu, ubytovny. 
Dojde-li ke krizové situaci, pomáháme rovněž při dočasném 
umístění dětí do zařízení vyžadující okamžitou pomoc. Tato si-
tuace je však pouze krizová a dočasná. V případě, že rodiče 
spolupracují, pracujeme intenzivně na situaci tak, aby mohlo 
být dítě vráceno co nejdříve zpět do vlastní rodiny.

Závěrem lze říci, že naše služba nenahrazuje péči rodičů, 
podporujeme ty rodiny, kterým již vlastní síly nestačí ať již z dů-
vodů aktuální, či dlouhodobé krize. Smyslem služby je vést ro-
dinu k samostatnosti, nikoli k závislosti na sociální službě. Naše 
práce má však výsledky pouze tehdy, je-li na straně rodin aktivní 
přístup ke změnám nepříznivé situace. V opačném případě se 
snažíme o zajištění potřeb a bezpečí dítěte.

Po celý rok podporovaly rodiny dvě sociální pracovnice  
– vedoucí služby Bc. Lenka Špringlová a Bc. Aneta Koňáková. 

V roce 2017 očekáváme start projektu Libereckého kraje, kte-
rý nám umožní zdvojnásobit naši podporu. Přijmutím dvou no-
vých kolegyň budeme moci docházet do čtyřech rodin najednou.
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V ý r o k  a u d i t o r a
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Rozvaha + Výsledovky

Spotřebované nákupy
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady

4% 4%

84%

8%



Pozvání

Zveme Vás na tradiční, již jedenáctý benefiční koncert pro naše středisko. Koncert se uskuteční 
v sobotu 14. října 2017 v 17:30 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí 
v Jablonci nad Nisou.
Pro Diakonii tentokrát zazpívá věhlasný dětský pěvěcký sbor Iuventus Gaude!
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Poděkování

Náš dík patří všem dárcům, kteří v roce 2016 podpořili naši činnost. Bez darů a příspěvků jednotlivých dárců, firem, 
nadací, partnerů ze zahraničí, státní správy a obecní samosprávy by nebyla činnost střediska možná.

Práci střediska v roce 2016 finančně podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Statutární město JABLONEC NAD NISOU
Liberecký kraj
Českobratrská církev evangelická  
a Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
Firma JABLOTRON, a. s. 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou
LDS Charities Czech republic, James R. Holt 
Petr Mach 

MUDr. Eva Vojtěchová
Ing. Dan Ramzer
JUDr. Eva Šímová
Bc. Přemysl Polák
Daniel Chalupecký
Karel Bareš
Marta Binková
Ing. Monika Chalupecká
Návštěvníci 10. benefičního koncertu

a další milí dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.

Každý dar, ať již finanční, materiální nebo duchovní, je pro nás vyjádřením podpory a posilou do naší další práce.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům střediska, externistům i dobrovolníkům!



Provoz sociálních služeb pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byl v roce 2016 podpořen z rozpočtu 
Libereckého kraje.
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