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Diakon, alebo jáhen, z gréckeho diakonos, služobník alebo tiež čašník. V kresťanských cirkvách znamená označenie
pre človeka, ktorý vykonáva službu charitatívneho a administratívneho charakteru, aktívne sa podieľa na bohoslužbách,
predčíta posvätné texty a podobne. Pre svoj úrad musí byť vysvätený. V katolíckej, pravoslávnej a anglikánskej cirkvi je tento status prvým stupňom svätosti kňažstva, v iných cirkvách
zastávajú túto funkciu laikovia.
Prvá zmienka o diakonoch je uvedená v Biblii v Skutkoch
apoštolov, v šiestej kapitole, keď bolo z učeníkov zvolených
sedem diakonov, ktorí mali pomáhať pri obsluhovaní pri stoloch a prebrať časť zodpovednosti od apoštolov.
Aj napriek svojej odlišnosti majú obe pomenovania, diakon
a jáhen, zhodný pôvod v gréckom slove diakonos. Jáhen sa
dostal do našich jazykov okľukou z nemčiny, ktorá si pôvodné
grécke slovo upravila na jáguno alebo jáchono.
(Zdroj: Wikipedia)
Diakonia v Jablonci nad Nisou sa prezentuje nasledujúcou
vetou: „Jsme tu pro mladé lidi, rodiny s dětmi i pro seniory a lidi
s postižením. Poskytujeme 5 sociálních služeb, které najdete
v Jablonci nad Nisou a ve Frýdlantu.“
(Zdroj: Webové stránky Diakonie Jablonec)
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Slovo ú vo d em

Od uvedenia prvých diakonov do služby uplynulo dvetisíc
rokov. Na území tejto krajiny sa udialo mnoho udalostí, menili
sa panovníci, zriadenia, prevalili sa cez ňu nepokoje a vojny,
menili sa národy a národnosti, ale potreba pomoci blížnym
ostala. Zamestanci Diakonie nemusia byť pre svoju prácu
vysvätení a často ani nie sú členmi našej církvi. Je na nich
kladené možstvo požiadaviek súčasnej legislatívy a ku tomu
to hlavné a najnáročnejšie – denná práca s ľuďmi, ktorá dokáže byť často veľmi náročná. Tí, ktorí máte s ňou skúsenosti
v akejkoľvek forme mi dáte isto zapravdu – práca s ľuďmi vie
byť nie len namáhavá, časovo náročná ale niekedy aj demotivujúca. No na druhej strane aj obrovsky povzbudzujúca, keď
ten druhý prijíma ponúkanú pomoc, keď sa chytí ruky, ktorá
mu je podaná, keď sa obe strany navzájom obohacujú a prijímajú a tolerujú vzájomne svoje názory.
Webové stránky našej Diakonie uvádzajú, že v súčasnosti
stredisko spravuje 5 zariadení, ktoré navštevuje 100 klientov,
pracuje v ňom 25 zamestnancov a minulý rok pomohlo 471
užívateľom. Na jednej strane súhrn čísel, ale ukazujú to hlavné – je tu stále niekto, kto chce pomôcť a dáva pomocnú ruku,
od najmladších až po našich najstarších. Ľudia, ktorí chcú dať
svoj čas a energiu iným. Ľudia, ktorí myslia na tých okolo nás.
Ako diakoni spred dvetisíc rokov.
Ing Pavol Sajták, MSc, člen dozorčí rady střediska

Datum vzniku
Název organizace
Sídlo
IČ:
Telefon
E-mail
Číslo účtu
Ředitelka
Členové správní rady:

26. července 2006
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
Pod Baštou 1375/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
736 33 992
721 008 313
jablonec@diakonie.cz
210141338/0300 Poštovní spořitelna a.s. Jablonec nad Nisou
Michaela Albrechtová
Mgr. Pavel Novák a Jana Soukalová

Správní rada střediska je tříčlenná.
Správní rada střediska je tříčlenná. Předsedkyní správní rady
střediska je ředitelka střediska Michaela Albrechtová, další
dva členové jsou pak Mgr. Pavel Novák a Jana Soukalová.
Předsedkyně správní rady, ředitelka střediska, velmi úzce
spolupracuje v rámci struktury střediska s ekonomkou
střediska.

Ú daje o o rg an i z aci

Dozorčí rada střediska pracovala v roce 2017 ve složení
pěti stálých členů a jednoho náhradníka.
Dozorčí radu střediska tvoří z velké části členové spolupracujícího farního sboru zvolení staršovstvem. Ti zajišťují propojení sboru s Diakonií a kontrolují směřování střediska. Dozorčí
rada se sešla na pěti řádných setkáních, v průběhu roku byla
v kontaktu s ředitelkou střediska a napomáhala nést radosti
i strasti střediska.

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 Českobratrské církve evangelické.
Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a České
asociace streetwork.
V roce 2017 jsme poskytovali pět registrovaných sociálních služeb: Pečovatelskou
službu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč, Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Cajk, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Padák 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 sociální péče (pečovatelky) a pracovníci v sociálních službách (kontaktní pracovníci).
Všichni pracovníci v přímé péči pravidelně využívají podpory supervizora.
Ke 2. lednu 2018 mělo středisko 25 zaměstnanců. Dále máme uzavřeny dohody
s pracovnicemi na úklid, údržbářem NZDM a třemi studenty na projekt NZDM „doučování“. Naši činnost podporují každoročně tři dobrovolníci.
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Organizační struktura střediska k 2018-03-01
dozorčí rada sřediska, 6 členů
ředitelka, HPP 1.0

ekonomka, 0.8 HPP

PS

NZDM

SAS

vedoucí PS, sociální pracovník,
HPP 0.5

vedoucí NZDM

vedoucí SAS, sociální pracovník,
HPP 1.0

pečovatelka, HPP 7.0

NZDM CAJK

NZDM KRUHÁČ

NZDM PADÁK

sociální pracovník, vedoucí klubu, HPP 1.0
pracovník v sociálních službách, HPP 2.15

sociální pracovník, vedoucí klubu, HPP 0.9
pracovník v sociálních službách, HPP 3.8

sociální pracovník, vedoucí klubu, HPP 3.05
pracovník v sociálních službách, HPP 0.1

úklid, DPČ

úklid, DPČ

úklid, DPČ

údržba, DPP
doučování DPP

O rganiza čn í st ru kt u ra s tř e d is k a

sociální pracovník, HPP 1.0
pracovník v sociálních službách, HPP 2.0

Spolupráce

cíle
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K práci střediska přispívají různým způsobem další organizace a úřady. Bez jejich spolupráce by nebylo možné naplňovat poslání a cíle střediska v takové míře, v jaké se nám
to dařilo v roce 2017. Poskytovanými 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.
Ředitelka střediska se proto také aktivně účastní komunitního plánování sociálních služeb pro oblast Jablonecka
a Frýdlantska, je manažerkou pracovní skupiny pro seniory,
členkou řídící skupiny, komise humanitní a sociální péče při
Radě města Jablonec, členkou komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování při Radě Libereckého kraje
a místopředsedkyní krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Děkujeme za spolupráci Diakonii Českobratrské církve
evangelické, našemu ústředí i jednotlivým střediskům. Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a Centru sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o. Díky této spolupráci se mimo jiné
v červnu uskutečnil sedmý společný koncert v rámci kampaně
ke Dni proti násilí na seniorech a páté udílení ocenění „Jablonecká pečovatelka“.
Díky podpoře města Frýdlant jsme zahájili činnost nového
klubu Cajk více než dva měsíce před jeho financováním z projektu Libereckého kraje.

Děkujeme všem spolupracujícím organizacím poskytujícím
sociální i návazné služby na území města Jablonec nad Nisou
i Frýdlantska.
Zvlášť pak děkujeme za aktivní spolupráci členům Farního
sboru Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou.
Díky této spolupráci se v září konal již jedenáctý koncert pro
Diakonii. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí naplnily nádherné tóny dětského pěveckého sboru Iuventus, Gaude! Koncert se uskutečnil v rámci oslav desátého
výročí zahájení práce střediska Diakonie v Jablonci nad Nisou
za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou.
Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 10.920,- Kč na
podporu činnosti pečovatelské služby.

CÍLE ROKU 2017
Naším cílem pro rok 2018 je podpořit více potřebných občanů měst Jablonec nad Nisou, Frýdlant a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí ve zrekonstruovaných prostorách.
Budeme naplňovat požadované indikátory v Evropském projektu Libereckého kraje v oblasti služeb prevence.
Město Frýdlant pro nás připravuje nové prostory pro důstojné
poskytování služeb mladým lidem v klubu Cajk, stěhovat bychom se měli již v září roku 2018.
Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou
připravujeme projekt na rekonstrukci a následné poskytování

Spolupr áce, cí l e

tří našich stávajících služeb v upravených prostorách v objektu 5. května 2, tedy budovy původního NZDM Kruháč. Koncem
roku 2018 bychom se dle harmonogramu rekonstrukce do upravených prostor měli přestěhovat.
Zda nové cíle naplníme, záleží na potřebách vyplývajících
z komunitního plánu sociálních služeb Jablonecka a Frýdlantska, na finančních zdrojích a především na adekvátním počtu
fortelných pracovníků.

Terénní
pečovatelská

služba

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 domácím prostředí.
Vedoucí služby a ředitelka se účastní vzdělávacího a auditního projektu: „Pečovatelská služba, příležitost pro život doma“.

CÍLOVÁ SKUPINA
V průběhu roku 2017 jsme podpořili 69 osob se zdravotním
postižením a seniorů více než 6.500 hodinami péče.

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

Pod Baštou 1375/10, 466 01 Jablonec nad Nisou
tps.jablonec@diakonie.cz; 603 456 244
Identifikátor: 5741111
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Dlouhodobým cílem služby je v rámci kapacity střediska napomáhat vyjmenované cílové skupině osob žijících ve městě
Jablonec nad Nisou prodloužit možnost pobytu v přirozeném
prostředí – v jejich domovech. A zároveň zajistit u uživatelů
našich služeb kontakty se společenským prostředím a tím tak
zachovávat jejich dosavadní životní styl.

CÍLE SLUŽBY NA ROK 2018
Konkrétními cíle na rok 2018 jsou především stabilizovat
kolektiv pracovníků v přímé péči, navýšit vyrovnávací platbu
služby a tím mít možnost navýšit mzdu pracovnic v přímé péči.
Rozšířit provozní dobu služby, účastnit se vzdělávacího a auditního projektu: „Pečovatelská služba, příležitost pro život doma“.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
U UŽIVATELŮ SLUŽBY ZA ROK 2017
Poskytování naší služby jsme ověřovali dotazníkovým šetřením koncem roku 2017. Zde je jeho shrnutí:
Z 52 dotazovaných uživatelů přišlo zpět 29 vyplněných dotazníků 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:

Kladně na první dvě otázky odpovědělo 29 uživatelů. Jedna
kladná odpověď byla s výhradou, která se týkala nedodržení
smluveného času služby. Zcela spokojených se způsobem plnění služeb bylo 26 respondentů. Jeden respondent byl převážně
spokojený a dvě odpovědi zůstaly nevyplněné. Se svou klíčovou
pečovatelkou bylo spokojeno 28 uživatelů, jeden se nevyjádřil.
Dostatečný kontakt s okolím mělo 22 respondentů, 4 tuto otázku
nezodpověděli. U dvou přání po častějším styku s blízkými byla
poznámka, že pečovatelská služba v tomto pomoci nemůže. Návrhy na změny jsme zaznamenali většinou ve formě pochvaly,
v jednom případě požádal uživatel o rozšíření služby.
S našimi uživateli často komunikujeme během celého roku,
jsou stále ujišťováni o možnosti podávat jakékoli připomínky.
Dotazník jen potvrdil správně nastavenou poskytovanou službu
a dobrý tým pracovnic v přímé péči.
V roce 2017 na postu pracovnic sociální péče, terénních pečovatelek, pracovalo celkem sedm pracovnic na sedm celých
úvazků. Vedoucí pečovatelské služby je zároveň sociálním pracovníkem služby na 0,5 úvazku.
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 čtvrtý „kulatý stůl“. Společně s politi-

Ter énní p ečo vat el ská s lu ž b a

ky, úředníky, lékaři a odbornou i laickou veřejností jsme hledali
východiska v oblasti zdravotní a sociální péče na místní úrovni, kdy díky odmítnutí věcného záměru připravovaného zákona
o dlouhodobé péči z roku 2012, přetrvává mnoho společenských
stereotypů a chybí provázanost oblastí sociální, zdravotní a navazujících služeb. Lektory kulatého stolu byli ředitel organizace
Život 90 a koordinátorka projektu pro laické pečující Pečuj doma.
V červnu jsme již posedmé spolupořádali s Centrem sociálních 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 navázali na tradiční ocenění – Jablonecká pečovatelka 2017. 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, která v Diakonii pracuje
4 roky. Je všímavá k potřebám klientů, motivuje je a podporuje.
Je trpělivá a vstřícná nejen ve vztahu s klienty, ale i ke svým
kolegyním. Práce pečovatelky je pro ni srdeční záležitostí. Nominace na tak významné ocenění je naším malým 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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Rok
v klubech

NZDM Cajk
Raisova 146, 464 01 Frýdlant
cajk@diakonie.cz; 603291933
Identifikátor: 8492814
NZDM Kruháč
5. května 2, 466 01 jablonec nad Nisou
kruhac@diakonie.cz; 734283732
Identifikátor: 3428319
NZDM Padák
Palackého 4424/65, 466 04 Jablonec nad Nisou
padak@diakonie.cz; 733593557
Identifikátor: 8701695

Nízkoprahové zařízení Kruháč vstoupilo v roce 2017 do
devátého roku provozu. Jelikož se roky nízkoprahových klubů počítají jinak než roky lidské, nacházíme se ve stádiu úplné dospělosti. V roce 2017 se podařilo naplnit dlouholetý cíl
– možnost zúročit zkušenosti i jinde než na adrese starého
dobrého Kruháče.
Vstup Diakonie Jablonec do projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji umožnil zřízení dvou nových klubů – NZDM Padák v jabloneckém Mšeně
a NZDM Cajk ve Frýdlantu. Otevřením druhého jabloneckého
klubu se naplnil záměr rozložit poskytování služeb a odlehčit
dlouhodobě plně využívanému Kruháči. Otevřením Cajku jsme
odpověděli na poptávku města Frýdlant.
Poskytováním služby na třech různých místech výrazně
navýšilo počet kontaktních pracovníků i počet uživatelů, kteří
mohou služby čerpat a čerpají. Oproti roku 2016 to v rovině poskytnutých služeb a podpořených uživatelů představuje nárůst
na jeden-a-půl násobek.
Oba nové kluby přejímají étos i pracovní postupy zavedeného klubu Kruháč a na tomto solidním základě budují vlastní
identitu. Jestliže pracovníci Kruháče pracují s početně stálou
skupinou uživatelů, z nichž menšina představuje tvrdé uživatelské jádro, pracující dlouhodobě na odstranění různých vrstev nepříznivé životní situace, a většinu tvoří experimentátoři
různého druhu, nové kluby Padák a Cajk si v průběhu druhé
poloviny roku 2017 hledají úplně novou klientelu. Informace

o možnosti čerpat služby v nových zařízeních šíříme různými způsoby: Informujeme úřady, školy, kontaktujeme uživatele
přímo v terénu a kampaň vedeme i na sociálních sítích, dáváme o sobě vědět odpovídajícími způsoby v médiích. Oba
kluby si tímto způsobem dokázaly rychle identifikovat klientelu, s níž kontaktní pracovníci začínají pracovat na formulování
cílů a naplňování zakázky.
Do nových klubů importujeme osvědčené metody Kruháče,
potažmo standardy práce v nízkoprahových zařízeních; zkrátka dobrou praxi. Většina uživatelů má právo čerpat služby
anonymně, bezplatně. Jsou kladeny minimální překážky v čerpání služeb. Práh znatelně zvyšují požadavky projektu, např.
podmínka vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby podmínka, která se u uživatelů ve věku 15-26 let, jež si zvykli
na právo čerpat služby bez nutnosti sdělovat osobní údaje,
nesetkává vždy s pochopením.
Již po několika měsících se ukazuje, že potíže, jež pracovníci pomáhají uživatelům řešit, jsou si všude podobné. Uživatelům do čtrnácti let pomáháme zpravidla s nabytím základních kompetencí jako je orientace v čase, funkčnost norem
a nutnost jejich respektování, naučit se trávit volný čas zdravě
a produktivně, brát vážně školu, zvládat vývojové kroky bez
zbytečných karambolů (ovšemže některé jsou nutné :-). S uživateli ve věku 15-26 let pracujeme na hledání motivace k neopouštění vzdělávacího procesu, pomáháme řešit vztahové potíže, poskytujeme poradenství a asistenci při hledání uplatnění
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na trhu práce. Spektrum potíží, které pomáháme řešit, je velmi
široké. Množí se bohužel i případy, kdy musíme pracovat na
řešení akutních existenčních nesnází, řešení dluhové problematiky, asistujeme při jednání s úřady apod.
V průběhu roku se na všech klubech podařilo obohatit suché poskytování služeb řadou výjimečných, indoor-i-outdoorových akcí. Většina jich má především preventivní rozměr,
především jsou ale zábavné a atraktivní a představují zeleň
na stromu sociální práce. Pro zprávy z nich nahlédněte naše
aktualizované webové a facebookové stránky.
Smysluplnost poskytování služeb ověřujeme třeba při dotazníkových šetřeních, hlavně však při individuálních rozhovorech. Nejsme překvapeni, že uživatelům jevíme jako užitečná,
až nenahraditelná služba. Na jednu stranu nám to lichotí, na
stranu druhou je nám to líto. Na svou práci jsme však hrdí.
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Statistika
nízkoprahových
zařízení pro děti
a mládež

NZDM CAJK

NZDM PADÁK

počet uživatelů
počet intervencí

66
1288

počet uživatelů
počet intervencí

20
997

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

884
327
48
29

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

139
772
65
21

NZDM KRUHÁČ

CÍLE NZDM 2018

počet uživatelů
počet intervencí

209
6073

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

4795
731
731
116

• rozšířit uživatelskou základnu klubů Cajk a Padák
• zvládnout přestěhování klubů Cajk
a Kruháč do nových prostor
• úspěšně motivovat uživatele v pokračování ve vzdělávání
• úspěšně motivovat uživatele k udržení se na trhu práce
• udržet velký podíl outdoorových akcí
• natočit krátký film o klubu Kruháči
• dostát podmínkám individuálního projektu
• udržet nízkoprahovost služby
• navázat užší spolupráci s OSPOD
• zvýšit počet akcí organizovaných uživateli
• zlepšit PR služeb (web, sociální sítě)
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Sociálně
aktivizační

služby

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 2017 bylo podpořeno ze strany naší služby 31 rodin.
S 16ti rodinami byla spolupráce v průběhu roku ukončena.
K ukončení spolupráce může dojít v případě, kdy je již rodina aktivizována a není potřeba, aby byla nadále v rodině podpora, ani dohled.
Nebo naopak, rodina nespolupracuje na řešení své nepříznivé situace, a zájem řešit ji nemá. V takovémto případě, není
v moci sociálního pracovníka nepříznivou situaci řešit.
Smlouva může být rovněž ukončena i z důvodu pokud se
uživatel vůči zaměstnanci chová agresivně ať už verbálně
nebo fyzicky.

E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou
sas.jablonec@diakonie.cz; 730 844 353
Identifikátor: 7080749
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V uplynulém roce bylo přijato 38 žádostí o navázání spolupráce. Žádosti byly od konkrétních rodin a rovněž od Oddělení
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Z důvodu plné kapacity služby jsme nemohli
vyhovět 10 požadavkům.

Jedenkrát za rok dochází k hodnocení služby ze strany uživatelů 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 spolupracujících organizací – OSPOD Jablonec nad Nisou, škol, pediatrů,
probační a mediační služby, soudů atd.
K hodnocení služby rovněž dochází na supervizích.
V uplynulém roce jsme se zapojili do individuálního projektu
Libereckého kraje. Z tohoto důvodu se náš tým rozrostl o dvě
nové kolegyně, které byly zařazeny na místo pracovníka v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka.
V současné době máme ve Spolkovém domě již 2 kanceláře, kde nás mohou uživatelé vyhledat.
Vzhledem k této okolnosti, jsme rovněž mohli uspokojit
až dvojnásobek požadavků OSPOD při navázání spolupráce
s rodinami. I přes tento nárůst však stále zůstával převis rodin,
které byly vedeny v odmítnutých zájemcích.
Minulý rok jsme vnímali náročný v tom ohledu, že s nárůstem zaměstnanců, nám byly předávány nejkrizovější rodiny,
které potřebovaly okamžitou intenzivní podporu. S pohledem

na zpět se domnívám, že to byly často rodiny neaktivizovatelné a OSPOD nás do těchto rodin povolával spíše jako „poslední“ nabídnutou službu, než dojde k zásahu ze strany soudu.
Z tohoto důvodu jsme museli řešit i střety zájmů, kdy jsme
byli vysíláni do stejných objektů, kde žilo více rodin v sociální
krizi pohromadě. Situaci jsme se snažili ošetřit tím, že do každé rodiny docházel jiný klíčový pracovník.
Věřím, že v budoucnu budou již přibývat rodiny, které budou
více aktivizovatelné.
Tradice naší služby nás však dostává již do povědomí obyvatel města Jablonec nad Nisou a obracejí se na nás stále
častěji rodiny, které nás kontaktují sami, aniž by byly vedeny
v evidenci OSPOD. S těmito rodinami se pracuje velmi dobře,
protože jsou to motivované rodiny, které svou nepříznivou situaci řešit chtějí.
Rodina je velmi složitý komplex a není zde možné popisovat všechny situace, které jsme řešili. K jednotlivým rodinám
se snažíme přistupovat vždy individuálně a řešit průběžně
konkrétní situace, které při běžném životě nastávají.
Byli jsme svědky toho, že musely být děti odebrány do
ústavní péče, např. z důvodu závislosti na alkoholu. Milé však

Sociálně aktivizační služby

bylo opět vidět, jak se tyto děti vrací domů, protože tento zásah soudu přiměl rodiče, aby za doprovodu naší služby, začali
aktivně svou situaci řešit.
I v situacích, kdy nedojde k návratu dítěte, snažíme se rodinu podpořit a vést ji tak, aby k návratu dítěte v budoucnosti
dojít mohlo.
Stále častěji jsme se setkávali s řešením dluhů a exekucí.
Naše služba se zapojila do natáčení videí Libereckého kraje, které by měly sloužit k seznámení veřejnosti s tím, co služby našeho typu nabízí.
Rovněž jsme se zapojili do projektu „Krabice od bot“ aneb
děti pomáhají dětem. K překvapení nás všech byla tato akce,
ze strany našich uživatelů vnímána velmi pozitivně a tak věříme, že měly pěkné Vánoce i rodiny, kde na nakupování překvapení pod stromeček nebyl dostatek financí.
Závěrem je potřeba říci, že naše služba nenahrazuje péči
rodičů, podporujeme ty rodiny, kterým již vlastní síly nestačí ať
již z důvodů aktuální, či dlouhodobé krize. Smyslem služby je
vést rodinu 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.

18 - 17

Cíle, které jsme si jako služba stanovili pro rok 2018 je stabilizace stávajícího kolektivu a doplnění vzdělání u dvou pracovníků v sociálních službách. Rovněž budeme aktualizovat
metodiky.
Vzhledem k tomu, že bychom se měli na konci roku stěhovat do nových prostor, dojde i k přípravě na toto stěhování.
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Výrok auditora

Zákonné sociální pojištění

1 569 337

Zákonné sociální náklady

25 801

Náklady na vzdělání

125 584

Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

16 170
53 446

Provozní dotace

6 645 085

Celkem

7 524 153

16 170
53 446

Hospodaření střediska Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou v roce 2017

Celkem
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Zveme Vás na tradiční, již dvanáctý benefiční koncert pro naše středisko. Koncert se uskuteční
v sobotu 13. října 2018 v 17:00 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí
v Jablonci nad Nisou.
Pro Diakonii tentokrát zazpívá věhlasný seniorský pěvecký sbor Izerína.
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Pozv án í

Náš dík patří všem dárcům, kteří v roce 2017 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 2017 finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond v rámci projektu
Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti
v Libereckém kraji (2017 – 2019)
Liberecký kraj
Statutární město JABLONEC NAD NISOU
Město Frýdlant
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Jablonci nad Nisou
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Praze 6 - Střešovicích
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Diakonie Českobratrské církve evangelické

Petr Mach
MUDr. Eva Vojtěchová
Ondřej Trojan
Walter Kořínek
Zámečnictví Pluhař
JUDr. Eva Šímová
Bc. Přemysl Polák
Daniel Chalupecký
Karel Bareš
Českobratrská církev evangelická – účastníci Sjezdu
(nejen) evangelické mládeže v Jablonci n. N.
Návštěvníci 12. 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!

Podě kován í

Provoz všech registrovaných sociálních služeb naší organizace byl v roce 2017 podpořen
z rozpočtu Libereckého kraje.

26

Výroční zpráva 2017

Kolektiv Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou
Foto: kolektiv Diakonie
Kresba: PhDr. František Řimnáč
Grafická úprava: Lucie Dynterová
Tisk: Tiskárna Macek (www.tiskem.cz)

