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Takmer 600 podporovaných osôb v Jablonci nad Nisou a vo 
Frýdlante v rámci piatich sociálnych služieb, z toho viac ako 
360 mladých ľudí v kluboch Kruháč, Padák a Cajk, 25 zamest-
nancov a nové priestory. 

Dá sa zhrnúť pôsobenie nášho strediska Diakonie do jednej 
vety? 

Keď si listujem v dnešných médiach, útočia na mňa titulky sen-
začných odhalení, problémov, nehôd a z času na čas sa objaví 
rozhovor so zaujímavým človekom, ktorý má svoj názor a stojí si 
za ním. Vraví sa, že keď spomíname na naše detské roky, tak si 
pamätáme hlavne to pozitívne a podvedome vytesňujeme negatív-
ne veci. Ja si to ale dnes dovolím, aj s vedomím tohto rizika. Akoby 
počas môjho detstva bolo viac pozitívných správ, odhliadnúc od 
nekončiaceho boja s triednymi nepriateľmi. Súhlasím, mnoho zo 
skutočnosti bolo zamlčaných a mnoho prekrútených. 

Dnes je ale okolo nás tiež veľa pozitívnych vecí. Žiaľ sa na 
ne v zhone dnešných dní zabúda. Každý máme svoje starosti, 
času sa mnohým z nás nedostáva toľko, koľko by sme si želali 
stráviť so svojimi blízkymi. Ale povznesme sa trochu nad pro-
blémy a všednosť bežného dňa. 

Prevažnú časť týždňa strávim v zahraničí. Je to z jedného 
pohľadu veľmi prospešné. S odstupom môžem porovnávať Jab-
lonec nad Nisou spred niekoľkých rokov a dnes a vidím veľa 

nových a pozitívnych vecí. Mesto je čistejšie, rozvíja sa. Rov-
nako ako naše stredisko Diakonie. Z prenajatej malej kance-
lárie sa presťahovalo do novej zrekonštruovanej budovy. Tam, 
kde na začiatku stála malá skupinka odhodlaných ľudí, ktorí sa 
rozhodli pomáhať je dnes profesionálne stredisko s dvadsiatimi 
piatimi zamestancami.

Kde na začiatku bola malá skupinka ľudí odhodlaných vy-
kročiť v ústrety novým výzvam, je dnes spoločenstvo otvorené 
pre potrebných v každom veku, od aktivizačných služieb pre 
rodiny s ďeťmi, cez nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež 
až po aktívnu podporu a pomoc naším seniorom. 

Na svoju otázku z úvodu si odpoviem: áno, pôsobenie jab-
loneckého strediska sa dá zhrnúť do jednej vety a ja ju zopa-
kujem:

Takmer 600 podporovaných osôb v Jablonci nad Nisou 
a vo Frýdlante v rámci piatich sociálnych služieb, z toho 
viac ako 360 mladých ľudí v kluboch Kruháč, Padák a Cajk, 
25 zamestnancov a nové priestory. 

Na túto vetu môžete byť vy, ktorí tvoríte naše stredisko Dia-
konie právom hrdí. Skúste si to množstvo ľudí za týmito číslami 
predstaviť.

Ing. Pavol Sajták, MSc, člen dozorčí rady střediska
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Správní rada střediska 

Správní rada střediska byla čtyřčlenná. Předsedkyní správní 
rady střediska je ředitelka střediska Michaela Albrechtová, 
další tři členové jsou pak Mgr. Pavel Novák, Jana Soukalová 
a nově Ing. Monika Chalupecká.

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada střediska pracovala v roce 2018 ve složení pěti 
stálých členů a jednoho náhradníka. 
Dozorčí radu střediska tvoří z velké části členové spolupracu-
jícího farního sboru zvolení staršovstvem. Ti zajišťují propoje-
ní sboru s Diakonií a kontrolují směřování střediska. Dozorčí 
rada se sešla na čtyřech řádných setkáních, v průběhu roku 
byla v kontaktu s ředitelkou střediska a napomáhala nést 
radosti i strasti střediska.
Na podzim všichni členové dozorčí rady střediska souhlasili 
se znovuzvolením na další čtyřleté období a mohou tak konti-
nuálně pokračovat ve své činnosti.

Datum vzniku  26. července 2006
Název organizace  Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
Sídlo  5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 736 33 992
ID datové schránky  kzr22ff
Kontakty jablonec@diakonie.cz; 721 008 313
Číslo účtu  210141338/0300 Poštovní spořitelna a.s. Jablonec nad Nisou
Ředitelka  Michaela Albrechtová
Členové správní rady   Mgr. Pavel Novák, Jana Soukalová a Ing. Monika Chalupecká

Údaje o organizaci



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. čer-
venci 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 2018 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 akti-
vizační 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 pracovnice/pracovníci). 
Všichni pracovníci v přímé péči pravidelně využívají podpory supervizora.

Ke 2. lednu 2019 mělo středisko 26 zaměstnanců. Dále máme uzavřeny dohody 
s pracovnicemi na úklid, údržbářem NZDM a třemi studenty na projekt NZDM „doučo-
vání“. Naši činnost podporují každoročně tři dobrovolníci.
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Organizační struktura střediska

doučování, DPP

organizační struktura střediska k 2019-02-18

N Z D MP S S A S

ředitelka, HPP 0.9

vedoucí NZDM, HPP 0.45

sociální pracovník, HPP 0.1
pracovník v sociálních službách, HPP 2.9

ekonomka, 0.8 HPP

pečovatelka, HPP 7.0

vedoucí PS, sociální pracovník, 
HPP 0.6

vedoucí SAS, sociální pracovník, 
HPP 1.0

NZDM PADÁKNZDM KRUHÁČNZDM CAJK

sociální pracovník, vedoucí klubu, HPP 0.8
pracovník v sociálních službách, HPP 3.75
pracovník v sociálních službách, DPČ 0.45

pracovník v soc. služ., vedoucí klubu, HPP 2.9
sociální pracovník, HPP 0.1
 
 
 
 

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

správní rada střediska, 3 členové dozorčí rada střediska, 5 členů

údržba, DPP
úklid, DPP
úklid, DPČ

administrativní pracovník, DPČ 0.5



K práci střediska přispívají různým způsobem další organiza-
ce a úřady. Bez jejich spolupráce by nebylo možné naplňovat 
poslání a cíle střediska v takové míře, v jaké se nám to dařilo 
v roce 2018. Poskytovanými sociálními službami se středisko 
snaží přispívat k řešení problémů seniorů, osob se zdravotním 
postižením, rodin s dětmi, dětí a mládeže. Řešení těchto so-
ciálních problémů je však nejen v zájmu samotných uživatelů, 
ale též v obecném zájmu. 

Ředitelka střediska se proto také aktivně účastní komunit-
ního plánování sociálních služeb pro oblast Jablonecka a Frý-
dlantska, 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 místopřed-
sedkyní krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb.

Již druhým rokem jsme se zapojili do předvánočního chari-
tativního projektu „Krabice od bot“, který pořádá Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické. Předali jsme díky tomu dárky 
našim zhruba 300 dětským klientům. 

Na konci roku podpořili naše potřebné klienty i zaměstnanci 
TI Automotive AC, s.r.o., Jablonec nad Nisou. My jsme díky 
nim rozdali poukázky v celkové hodnotě 11.800,- Kč na nákup 
drogerie rodinám, které jsou sociálně slabé, matkám samoživi-
telkám, osamělým seniorům a v neposlední řadě mladým lidem 
na startu do samostatného dospělého života.

6 - 7

cíle
Spolupráce



Poděkování směřuje i vůči městu Frýdlant a to nejen za pod-
poru formou dotace. Díky krátké, ale smysluplné spolupráci 
jsme v září 2018 začali využívat krásné nové prostory pro klub 
Cajk. 

Dík za dlouhodobou systematickou podporu patří Statutár-
nímu městu Jablonec nad Nisou. Díky spolupráci s městem 
Jablonec a Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, 
p. o. se mimo jiné v červnu uskutečnil osmý společný koncert 
v rámci kampaně ke Dni proti násilí na seniorech a šesté udílení 
ocenění „Jablonecká pečovatelka“. 

Díky výborné spolupráci s Centrem sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou, p. o. se v říjnu konal již dvanáctý koncert pro Dia-
konii. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí 
naplnily nádherné tóny seniorského pěveckého souboru Izerína. 
Koncert se uskutečnil za finanční podpory statutárního města 
Jablonec nad Nisou. Na dobrovolném vstupném se vybralo 
celkem 5.003,- Kč na podporu činnosti pečovatelské služby.

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

Zvlášť pak děkujeme za aktivní spolupráci členům Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou. 

CÍLE ROKU 2019

Naším cílem pro rok 2019 je podpořit potřebné občany měst 
Jablonec nad Nisou, Frýdlant a jejich blízkého i vzdálenějšího 
okolí v nově zrekonstruovaných prostorách. 

Naplníme požadované indikátory individuálního projektu Li-
bereckého kraje v oblasti služeb prevence a tento projekt na 
konci roku 2019 ukončíme.

Služby, které jsou nyní v individuálním projektu kraje, připra-
víme na vstup do základní sítě sociálních služeb Libereckého 
kraje.

Všechny naše služby projdou auditem. Ať již interním od 
našeho zřizovatele, nebo od střešní organizace – Česká aso-
ciace streetwork.

Stabilizujeme týmy všech našich služeb. 
Připravíme nový strategický plán střediska na období 2020–

2024. 
Zda nové cíle naplníme, záleží na potřebách vyplývajících 

z komunitního plánu sociálních služeb Jablonecka a Frýdlant-
ska, na finančních zdrojích a především na adekvátním počtu 
fortelných pracovníků.

Spolupráce, cí le



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.

Vedoucí služby a ředitelka se účastnily vzdělávacího a audit-
ního projektu: „Pečovatelská služba, příležitost pro život doma“.

CÍLOVÁ SKUPINA

V průběhu roku 2018 jsme podpořili 78 osob se zdravotním 
postižením a seniorů více než 6.650 hodinami péče v jejich 
domácnostech.

DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY

Dlouhodobým cílem služby je v rámci kapacity střediska na-
pomáhat 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.
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Terénní 
pečovatelská

5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
tps.jablonec@diakonie.cz; 603 456 244
Identifikátor: 5741111



CÍLE SLUŽBY NA ROK 2019

Konkrétními cíli na rok 2019 jsou především 
- navýšit kapacitu v odpoledních a večerních hodinách
- stabilizovat kolektiv
-  dále omezovat poskytování úkonů, kte-

ré mohou zajistit komerční služby

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
U UŽIVATELŮ SLUŽBY ZA ROK 2018

Poskytování naší služby jsme ověřovali dotazníkovým šetřením 
koncem roku 2018. Zde je jeho shrnutí:

Ze 48 dotazovaných uživatelů přišlo zpět 29 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:

Kladně na první dvě otázky odpovědělo 29 uživatelů. Zcela 
spokojených se způsobem plnění služeb bylo 26 respondentů. 
Dva byli převážně spokojení a jedna odpověď zůstala nevyplně-
ná. Se svou klíčovou pečovatelkou bylo spokojeno 25 uživatelů. 
Dva uživatelé byli převážně spokojeni a dva se nevyjádřili. U do-
tazu na dostatečný kontakt se svými blízkými bylo 25 kladných 
odpovědí. Tři uživatelé projevili přání více se setkávat s blízkými; 
u dvou odpovědí byla poznámka, že pečovatelská služba v tomto 
pomoci nemůže. Jako reakce na výzvu k uvedení návrhů na 
změny se objevily především pochvaly, v jednom případě požádal 
uživatel o změnu času poskytované 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 2018 na postu pracovnic sociální péče, terénních 
pečovatelek, pracovalo celkem sedm pracovnic na sedm ce-
lých úvazků. Vedoucí pečovatelské služby je zároveň sociálním 
pracovníkem služby na 0,6 úvazku. 

Popřály jsme našim seniorům k jejich životním jubileím mno-
ho zdraví do dalších let.

V květnu jsme tradičně, ve spolupráci s Centrem sociálních 
služeb, realizovali již pátý „kulatý stůl“. Společně s politiky, 
úředníky, lékaři a odbornou i laickou veřejností jsme hledali 

Terénní pečovatelská služba



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 společen-
ských stereotypů a chybí provázanost oblastí sociální, zdravotní 
a navazujících služeb. Lektory kulatého stolu byli Ing. Pavel 
Novák, ředitel domova pro osoby se zdravotním postižením 
Mariánské a Ing. Petr Beitl, poslanec parlamentu ČR. 

V červnu jsme již poosmé 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 2018. 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 je u nás již prakticky od roku 
2009 a svou práci přerušila na několik let jen díky rodičovské 
dovolené. Pro klienty i pro kolegyně v týmu se stala již krátce po 
svém příchodu velmi zodpovědnou, profesionální a empatickou 
pečovatelkou a kolegyní. Má velmi pěkný vztah ke klientům, je 
všímavá k jejich potřebám, dokáže si poradit v krizových situacích. 
U práce přemýšlí, umí si ji dobře zorganizovat. Je vynikající pe-
čovatelkou. Nominace na tak významné ocenění je naším malým 
poděkováním za její mnohaletou podporu potřebným.

Aktivně jsme se zúčastnili i tradiční akce Asociace rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí – Dne zdravotně postižených.
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NZDM Cajk
Míru 1407, 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



V roce 2018 vstupuje nízkoprahové zařízení Kruháč do desá-
tého roku provozu, kluby Cajk a Padák slaví první narozeniny. 
Období od ledna do prosince probíhalo v duchu usilovné práce 
na činnostech spojených s projektem “Podpora a rozvoj sociál-
ních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji”, který zajišťuje 
aktivity s uživateli ve věku 15-26 let. Ve dvou ze tří našich klubů 
pracujeme výhradně s mládeží a mladými dospělými a projekt 
umožnil působení organizace na tomto poli značně rozšířit. Též 
se věnujeme přípravám na sérii důležitých kontrol a auditů, kte-
rými si plánujeme ověřit hypotézu, že pracujeme dobře. Před-
pokládáme, že výsledkem nebudeme překvapeni :-)

Při tom všem samozřejmě nezanedbáváme pravidelnou, 
dennodenní a činorodou práci s uživateli. Těch tradičně nebylo 
málo. V Jablonci nad Nisou vítáme ve všedních dnech na klubech 
průměrně 20-50 uživatelů ve věku 6-26 let, ve Frýdlantu v první 
polovině roku zápolíme s poklesem zájmu o služby, ale ve druhé 
polovině roku se potýkáme s opačnou potíží. Častěji než dříve, 
především v letních měsících, které byly dlouhé a horké, se vě-
nujeme práci s uživateli v terénu, kde nabízíme služby zájemcům 
a vstupujeme do interakce se stálými uživateli.

Uživatelé se na nás obracejí nadále s širokou škálou za-
kázek. Pomáháme s řešením potíží s učením, uvykáním na 
nutnost respektovat pravidla a normy, podporujeme kreativní ak-
tivity uživatelů, informujeme o nástrahách života v jabloneckých 

a frýdlantských ulicích i mimo ně. Uživatelé, kteří většinou ne-
disponují finančními ani jinými prostředky, se nudí - pořádáme 
pro ně pravidelné, občasné i jednorázové indoorové i outdoo-
rové aktivity, o kterých informujeme veřejnost prostřednictvím 
webových a facebookových stránek. Pakliže jsme na řešení 
problému krátcí, doprovázíme uživatele ke specialistům, do 
institucí. Pomáháme při řešení naprosto konkrétních problémů, 
pokoušíme se preventivně zažehnávat ty potenciální.

Kromě běžných zakázek se častěji než dříve setkáváme 
s uživateli, kteří řeší vážně existenční potíže a čelí bezdomovec-
tví. Kromě toho, že uživatele odkazujeme na služby, které se na 
práci s osobami bez domova specializují, pomáháme i nástroji 
nabízejícími se v nízkoprahu. Experimentujeme s poskytováním 
potravinové pomoci, pomáháme zajišťovat provizorní bydlení 
či odstraňovat problémy, které k dočasné ztrátě střechy nad 
hlavou vedly. Vnímáme ale, že čistě existenční nejistota mezi 
mladými lidmi krátce po dovršení plnoletosti bude možná cosi 
jako neblahý trend, s nímž se budou muset uživatelé i my do 
budoucna potýkat.

Města Jablonec nad Nisou i Frýdlant v průběhu roku rekon-
struují objekty, v nichž začínáme poskytovat služby. Frýdlant-
ský klub Cajk se stěhuje do Centra 1407 v listopadu, Kruháč 
čeká na velkou slávu do začátku roku 2019. Poskytování služeb 
v provizorních prostorách je disciplína, v níž jsou pracovníci 

Nízkoprahová zařízení pro děti  a mládež



nízkoprahu jako doma – prostory v průběhu roku tvořivě adaptu-
jeme, především místnosti bývalé večerky v Lidické ulici krátce 
po nastěhování upravujeme rychle k obrazu svému a slouží 
výborně přesně do okamžiku, kdy zjišťujeme, že osamocený 
radiátor je na listopadové mrazy krátký. O to víc si vážíme re-
konstruovaných prostor, do nichž se následně chutě stěhujeme 
a od nichž si slibujeme navýšení komfortu pro uživatele, pracov-
níky a především nové příležitosti pro rozšíření poskytovaných 
služeb.

Přestože se počet uživatelů netenčí, týmy klubů Cajk, Kruháč 
& Padák neztrácejí naději, že jednou nebudou mít příslovečně 
do čeho píchnout – totiž že v okolí podstatně ubyde potřebných. 
Šárka, Aďa, Denisa, Eliška, Míša, Pepa, Anna, Lenka, Jula i oba 
Pavlové se těší na zvládání výzev roku 2019.

Statistika
nízkoprahových 
zařízení pro děti 
a mládež
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NZDM CAJK

počet uživatelů 82
počet intervencí  1758

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1315
Sociálně terapeutické činnosti 279
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  125
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím 39
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NZDM KRUHÁČ

počet uživatelů 259
počet intervencí 7272

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 5479
Sociálně terapeutické činnosti 824
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  473
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím 496

NZDM PADÁK

počet uživatelů 20
počet intervencí  798

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 447
Sociálně terapeutické činnosti 248
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  80
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím 23

CÍLE NZDM CAJK 2019

•  Připravit se na audit ČAS a absolvovat minimálně na 61+ 
(%) ideálně 75+ (%).

•  Rozšířit sportovní a outdoorové aktivity.
•  Uspořádat alespoň 4 hudební akce pro veřejnost + zopa-

kovat akci bubny.

•  Ve spolupráci s pamětí národa se zapojit do vzdělávacích 
akcí na téma moderních dějin. Nabídnout na klubu oslavy 
významných dnů s prezentací a odpovídající činností/
Vánoce, Velikonoce…

•  Užší spolupráce s Free Klubem při akcích pro veřejnost. 
(alespoň 2 akce).

CÍLE NZDM KRUHÁČ 2019

•  Pokračovat ve spolupráci s OSPOD ve prospěch uživate-
lů NZDM.

•  Nastavit spolupráci služeb NZDM a SAS.
•  Rozvinout spolupráci s probační a mediační službou.
•  Udržet a podporovat doučování v NZDM – lektoři z řad 

studentů středních škol.
•  Absolvovat audit ČASu min na 75+ (%).

CÍLE NZDM PADÁK 2019

•  Rozjet a udržet projekt JINAK! (spolupráce s probační 
a mediační službou).

•  Nastavit a provozovat pravidelně terénní formu služby
•  Navýšit počet uživatelů (např. prostřednictvím terénní 

formy služby).
•  Projít auditem ČASu.



Sociálně 
aktivizační 

pro rodiny
s dětmi

služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE 
v Jablonci nad Nisou byla založena v únoru roku 2014 v re-
akci 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 2018 bylo podpořeno ze strany naší služby 35 rodin. 
S 11cti 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.

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 i z důvodu pokud se 
uživatel vůči zaměstnanci chová agresivně ať už verbálně 
nebo fyzicky.

V uplynulém roce bylo přijato 26 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 8 požadavkům.

Jedenkrát za rok dochází k hodnocení služby ze strany uži-
vatelů a to formou tří otázek.
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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, 
probační a mediační služby, soudů atd.

K hodnocení služby rovněž dochází na supervizích. 

I v minulém roce jsme nabízely rodinám služby, dle zákona 
108/2006 sb. Rodiny se na nás mohly obrátit v případě hledání 
zaměstnání, nebo ubytování.

Rovněž jsme spolupracovaly, v zájmu rodin, se školami, 
mateřskými školkami, či pediatry. V případě doučování jsme 
spolupracovali s pedagogy. Nenahrazujeme jejich práci, ale 
snažíme se pomáhat dětem při plnění jejich školních povin-
ností a rodiče vést k jejich podpoře.

Často nás vyhledávaly rodiny, které si žádaly podporu ve for-
mě doprovodu na úřady, protože mají z této spolupráce obavu.

Podporu jsme však nabízeli i rodinám, kde je problémem 
alkohol, nebo jiná závislost. Žádného uživatele nenutíme ke 
spolupráci, pouze jej doprovázíme v jeho rozhodování, a po-
kud chce svou závislost řešit, můžeme jej doprovodit do porad-
ny pro závislosti. Tento 1. krok je pro mnohé uživatele nepřeko-
natelný, ale nutný ke zvládnutí závislosti. 

V rodinách jsme se rovněž setkávali s domácím násilím. 
I zde jsme vedli uživatele ke správnému rozhodnutí. Nerozho-
dujeme však za uživatele. Respektujeme individualitu každého 
a tím i jeho rozhodnutí.

Přibylo i rodin, kde se prolínala sociální a zdravotní agenda. 
Naši pomoc vyhledávali rodiče, kteří mají v péči děti s han-
dicapem apod. V takovýchto případech nenahrazujeme jiné 
dostupné služby, snažíme se pouze zprostředkovat, popřípadě 
informovat rodinu, jaké má další možnosti.

Totéž platí i v případě dluhů. Zadlužených rodin v naší spo-
lečnosti stále přibývá. V těchto případech, pomůžeme uživateli 
zorientovat se v jeho dluzích a následně ho odkážeme na za-
řízení, které se zabývá insolvencí.

Rodina je velmi složitý komplex a není zde možné popiso-
vat všechny situace, které jsme řešili. K jednotlivým rodinám 
se snažíme přistupovat vždy individuálně a řešit průběžně 
konkrétní situace, které při běžném životě nastávají. 

Pětiletá působnost naší služby, nás však dostává již do po-
vědomí 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 nepřízni-
vou situaci řešit chtějí.

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



Je zde potřeba říci, že naše služba nenahrazuje péči rodi-
čů, podporujeme ty rodiny, kterým již vlastní síly nestačí ať již 
z důvodů aktuální, či dlouhodobé krize.

V uplynulém roce došlo ke stabilizaci našeho týmu. Dvě pra-
covnice v sociálních službách absolvovaly rekvalifikační kurz.

I v tomto roce jsme se zapojili do projektu „Krabice od bot“ 
aneb děti pomáhají dětem. Reakce rodičů a následně dětí byla 
velmi milá. Díky zpětné vazbě ze strany rodičů jsme se moh-
li následně dozvědět, že dárky od některých dětí byly velmi 
osobní i s osobním přáním a jejich děti to mnohdy i štěstím 
rozplakalo, protože nečekaly pod stromečkem dárek žádný. 

Na konci roku naše služba prošla kontrolou z Libereckého 
kraje v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro 
rodiny a děti v Libereckém kraji“ a došlo ke stěhování služ-
by do nového zrekonstruovaného objektu. Prostory SAS se 
v současné době nachází v podkroví nového objektu Diakonie 
ČCE v ulici 5. května. Kromě prostorné kanceláře se zde na-
chází příjemně zařízená ambulance, kde je mnoho tvořivých 
her a hraček. Zde se mohou zabavit děti, když pracovníci vyři-
zují potřebné záležitosti s jejich rodiči. 

Cíle, které jsme si jako služba stanovily pro rok 2019, je 
nastavení pracovních podmínek v nových prostorách.

Rovněž bychom rádi aktualizovaly metodiky z důvodu, že 
bychom měli projít interní kontrolou Diakonie ČCE a kontrolou 
z Libereckého kraje kvůli podmínkám individuálního projektu.

Posledním naším cílem je efektivní nastavení spolupráce 
v Cochemské praxi.

Tato interdisciplinární spolupráce mezi soudy, OSPOD a or-
ganizacemi, kteří se podílejí na práci s rodinou, bude nastavo-
vat pravidla tak, aby všechny zúčastněné subjekty postupovali 
stejným způsobem a nešli tak nevědomě „proti sobě“ a tím jen 
zbytečně prodlužovali řešení konkrétních situací, jako je např. 
rozvod manželství apod.. 

Nejde zde o sjednocení principů práce, protože soudy 
a OSPOD, pracují z pozice moci, na rozdíl od toho SAS musí 
respektovat principy zákona 108/2006 sb. a tím je především 
dobrovolnost a důvěra klienta. Jde o domluvené postupy, které 
se bude každá organizace snažit předávat a naplňovat způso-
bem, dle vlastních principů práce.
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Hospodaření střediska Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou v roce 2018

Výsledovka

NÁKLADY VÝNOSY
Spotřeba materiálu 364 000 364 000 Tržby z prodeje služeb 771 870
Spotřeba energií 182 149 182 149 Úroky 2 551
Cestovné 88 443 Zúčtování fondů 22 992
Ostatní služby 693 956 693 956 Jiné ostatní výnosy 6 064
Mzdové náklady 7 546 892 10 078 392 Přijaté příspěvky (dary) 17 264
Zákonné sociální pojištění 2 531 500 Provozní dotace 12 906 856
Zákonné sociální náklady 54 965 Celkem 13 727 597
Náklady na vzdělání 170 728
Jiné ostatní náklady 24 610 24 610
Poskytnuté příspěvky 95 994 95 994
Daň z příjmu 36 670 36 670
Celkem 11 789 907 Hospodářský výsledek 1 937 690

Rozvaha

AKTIVA

Stav k 
poslednímu dni 
min.úč.období

Stav k 
poslednímu dni 
účet.období PASIVA

Stav k 
poslednímu dni 
min.úč.období

Stav k 
poslednímu dni 
účet.období

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 Vlastní zdroje celkem 531 598 2 494 303
Dlouhodobý hmotný majetek celkem Vlastní jmění
Oprávky k dlouhod. majetku celkem Fondy 547 671 556 613
Krátkodobý majetek celkem 2 662 007 4 071 539 Výsledek hospodaření -16 072 1 937 690
Pohledávky celkem 535 894 164 601 Cizí zdroje celkem 2 130 409 1 577 236
Pokladna 37 491 26 734 Dlouh. závazky celkem
Účty v bankách 2 088 622 3 880 204 Krátkod. závazky celkem 1 137 075 906 597
Jiná aktiva celkem 0 0 Jiná pasiva celkem 993 335 670 639

Aktiva celkem 2 662 007 4 071 539 Pasiva celkem 2 662 007 4 071 539

DARY
Dary od fyzických osob 41 300 DOTACE
Dary od právnických subjektů 18 000 Přijaté dotace 12 906 857
                 z toho ze zahraničí 13 000

          Graf. Zastoupení druhů nákladů 2018 (v %)
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Pozvání

Zveme Vás na tradiční, již třináctý benefiční koncert pro naše středisko. Koncert se uskuteční v sobotu 5. října 2019 
v 17:00 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou.
Pro Diakonii tentokrát zazpívá smíšený pěvecký sbor JANÁČEK.
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Poděkování

Náš dík patří všem dárcům, kteří v roce 2018 podpořili naši činnost. Bez darů a příspěvků jednotlivých dárců, firem, 
nadací, partnerů ze zahraničí, dotací státní správy a obecní samosprávy by nebyla činnost střediska možná.

Práci střediska v roce 2018 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
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Sbor Gravenzande, Holandsko

MUDr. Eva Vojtěchová
Bc. Přemysl Polák
Daniel Chalupecký
Karel Bareš
Martin Kotyza
Návštěvníci 12. benefičního koncertu
Zaměstnanci TI Automotive group
Krabice od bot

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 všech registrovaných sociálních služeb naší organizace byl v roce 2018 podpořen 
z rozpočtu Libereckého kraje.
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