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Správní rada střediska 

Správní rada střediska byla tříčlenná. Předsedkyní správní 
rady střediska je ředitelka střediska Michaela Albrechtová, 
další dva členové jsou pak Mgr. Pavel Novák a Ing. Monika 
Chalupecká.

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada střediska pracovala v roce 2019 ve složení pěti 
řádných členů a jednoho náhradníka.

Dozorčí radu střediska tvoří z velké části členové spolu-
pracujícího farního sboru, zvolení staršovstvem. Ti zajišťují 
propojení sboru s Diakonií a kontrolují směřování střediska. 
Dozorčí rada se sešla na čtyřech řádných setkáních, v průbě-
hu roku byla v kontaktu s ředitelkou střediska a napomáhala 
nést radosti i strasti střediska.

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 reditel@jablonec-diakonie.cz; 721 008 313
Číslo účtu  210141338/0300 Poštovní spořitelna a.s. Jablonec nad Nisou
Ředitelka, předsedkyně  
správní rady Michaela Albrechtová
Členové správní rady  Mgr. Pavel Novák 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 Česko
bratrské církve evangelické. 

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

V roce 2019 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. 

Přímou pomoc potřebným vykonávají sociální pracovníci/pracovnice, pracovnice so-
ciální péče (pečovatelky) a pracovníci v sociálních službách (kontaktní pracovnice/
pracovníci). Všichni pracovníci v přímé péči pravidelně využívají podpory supervizora.

K 31. prosinci 2019 mělo středisko 26 zaměstnanců. Dále byly uzavřeny dohody s pra-
covnicemi na úklid, administrativní pracovnicí, údržbářem, správcem webu, správcem 
IT a jednou studentkou na projekt NZDM „doučování“. Naši činnost podporují každo-
ročně tři dobrovolníci.
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Organizační struktura střediska

Organizační struktura střediska k 2019-12-31

dozorčí rada sřediska, 5 členůsprávní rada střediska, 3 členové

P Súdržba, DPP
úklid, DPČ N Z D M S A S

ředitelka, HPP 0.9

vedoucí PS, sociální pracovník,
HPP 0.6

pečovatelka, HPP 7.0

NZDM CAJK NZDM KRUHÁČ NZDM PADÁK

ekonomka, 0.8 HPP

vedoucí NZDM, HPP 0.45

doučování, DPP

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

pracovník v soc. služ., vedoucí klubu, HPP 2.9
sociální pracovník, HPP 0.1 pracovník v sociálních službách, HPP 3.0

vedoucí SAS, sociální pracovník,
HPP 1.0

sociální pracovník, vedoucí klubu, HPP 0.8
sociální pracovník, HPP 1.0

pracovník v sociálních službách, HPP 2.75
pracovník v sociálních službách, DPČ 0.45



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 2019. Poskytovanými sociálními službami středisko při-
spívá k řešení problémů seniorů, osob se zdravotním postiže-
ním, rodin s dětmi, dětí a mládeže. Řešení těchto sociálních 
problémů je však nejen v zájmu samotných uživatelů, ale též 
v obecném zájmu.

Středisko se proto také aktivně účastní komunitního pláno-
vání sociálních služeb pro oblast Jablonecka a Frýdlantska, 
ředitelka je v Jablonci manažerkou pracovní skupiny pro seni-
ory, členkou řídící skupiny, komise humanitní a sociální péče při 
Radě města Jablonec, členkou komise pro národnostní menši-
ny, cizince a sociální začleňování při Radě Libereckého kraje.

Již třetím rokem jsme se zapojili do předvánočního charita-
tivního projektu „Krabice od bot“, který pořádá Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické. Předali jsme díky tomu dárky 
zhruba 400 našim dětským klientům.

V květnu podpořili naše potřebné klienty i zaměstnanci TI 
Automotive AC, s.r.o., Jablonec nad Nisou. My jsme díky nim 
rozdali poukázky v celkové hodnotě 3.000,- Kč na nákup dro-
gerie rodinám, které jsou sociálně slabé, matkám samoživitel-
kám, osamělým seniorům a v neposlední řadě mladým lidem 
na startu do samostatného dospělého života.

Poděkování směřuje i vůči městu Frýdlant a to nejen za pod-
poru formou dotace. Díky krásným novým prostorám klubu Cajk 
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se daří podpořit mnohem více mladých lidí, než v původních 
nedůstojných podmínkách.

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

V říjnu se konal tradiční, již třináctý koncert pro Diakonii. 
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí na-
plnily nádherné tóny smíšeného pěveckého sboru Janáček. 
Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 8.000,- Kč na 
podporu činnosti pečovatelské služby.

V říjnu jsme ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou 
uspořádali v našem středisku Den s Diakonií. Naše pozvání přijal 
i Mgr. David Mánek, náměstek primátora statutárního města Jab-
lonec nad Nisou. Cílem bylo setkání v praxi, hledání inovativních 
postupů, propojení obce a poskytovatelů sociálních služeb, křes-
ťanská tvář sociální služby, vzájemná inspirace, rozhovor a sdílení.

Na druhou exkurzi přijeli studenti z Technické univerzity 
Liberec, obor Sociální práce. Ti se především zajímali o roli 
sociálního pracovníka v různých typech sociálních služeb.

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

Děkujeme za aktivní spolupráci členům Farního sboru Čes-
kobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou

CÍLE ROKU 2020

Naším cílem pro rok 2020 je podpořit potřebné občany měst 
Jablonec nad Nisou, Frýdlant a jejich blízkého i vzdálenějšího 
okolí v nově zrekonstruovaných prostorách.

Zásadním cílem po skončení individuálního projektu Liberec-
kého kraje v oblasti služeb prevence je udržet v Základní síti so-
ciálních služeb dosavadní počet úvazků pracovníků v přímé péči.

Pečovatelská služba absolvuje úspěšně audit kvality posky-
tovaných služeb zřizovatele.

Stabilizujeme týmy všech našich služeb. Do týmu pečova-
telské služby přijmeme koordinátora služeb.

Zda nové cíle naplníme, záleží na potřebách vyplývajících 
z komunitního plánu sociálních služeb Jablonecka a Frýdlant-
ska, na finančních zdrojích a především na našich fortelných 
pracovnících.

Spolupráce, cí le
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5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
pecovatelska.sluzba@jablonec-diakonie.cz 
603 456 244; Identifikátor: 5741111



V pečovatelské službě jsme již tradičně podporovali osoby 
se zdravotním postižením nad 19 let a seniory se sníženou 
soběstačností. S naší pomocí mohli zůstávat déle ve svém 
domácím prostředí.

V průběhu roku 2019 jsme podpořili 67 osob se zdravotním po-
stižením a seniorů 6.100 hodinami péče v jejich domácnostech.

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

Cíle stanovené pro rok 2019 byly téměř naplněny. 
•  Kapacitu v odpoledních a večerních hodinách se nám po-

vedlo navýšit. Kapacita v těchto hodinách v současné chvíli 
odpovídá poptávce.

•  Kolektiv se stále mění, stabilizace se podařila zhruba na 
80%, na tomto cíli musíme nadále pracovat.

•  Úkony, které mohou zajišťovat komerční služby, dále vý-
razně omezujeme. Procento omezování se stále zvyšuje, 
u nových klientů na 100%.

Konkrétními cíli na rok 2020 jsou především 
•  Stabilizovat kolektiv pracovníků v přímé péči.
•  Navýšit úvazek sociálního pracovníka.
•  Příprava na rozšíření provozní doby od roku 2021 včetně 

víkendů a svátků, 7:00 – 19:00.

Poskytování naší služby jsme ověřovali dotazníkovým šet-
řením koncem roku 2019. Zde je jeho shrnutí:

Z 33 dotazovaných uživatelů přišlo zpět 21 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 otázku odpovědělo 19 uživatelů. Jeden 
dotazník neměl tuto otázky vyplněnou a v posledním případě 
jsme zaznamenali poptávku po službách o víkendech a svát-
cích. Zcela spokojených se způsobem plnění služeb bylo 16 re-
spondentů. Dva byli převážně spokojení a jedna odpověď byla 
formou požadavku, abychom neměnili pečovatelky. Se svou 

Terénní pečovatelská služba



klíčovou pečovatelkou bylo spokojeno všech 21 uživatelů. U do-
tazu na dostatečný kontakt se svými blízkými bylo 15 kladných 
odpovědí. Tři uživatelé tuto otázku nezodpověděli a tři projevili 
přání více se setkávat s blízkými; u jedné odpovědi byla po-
známka, že z blízkých už skoro nikdo nežije. Možnosti navrh-
nout změnu většina dotázaných nevyužila, objevily se pochvaly, 
v jednom případě si uživatel přál nové nohy.

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 2019 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. Naše nejstarší klientka s námi oslavila 
100. narozeniny.

V červnu jsme již poosmé 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 2019. 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 u nás 

pracuje od roku 2015. 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 zorga-
nizovat. Je vynikající pečovatelkou. Nominace na tak význam-
né 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. 

V říjnu jsme tradičně, ve spolupráci s Centrem sociálních 
služeb, realizovali již šestý „kulatý stůl“. Společně s politiky, 
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 společen-
ských stereotypů a chybí provázanost oblastí sociální, zdra-
votní a navazujících služeb. Lektory kulatého stolu byla Mgr. 
Bc. Andrea Tajanovská, DiS., předsedkyně Profesního svazu 
sociálních pracovníků v sociálních službách, lektor Institutu 
vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
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Rok
v klubech 

2019 Slovníkem klientů nízkoprahových služeb lze mnohé pojme-
novat přesněji. Občas to nejde jinak, než tento slovník použít: 
Rok 2019 byl hustý.

Jistě, to samé lze říci o kterémkoliv z roků předcházejících, 
jichž počítáme v klubech jablonecké Diakonie již skoro jede-
náct. Ani jeden nebyl rutinní, nikdy nám nebylo dopřáno zprofa-
novaného klidu na práci. Při ohlédnutí se za rokem 2019 se ale 
nemůžeme ubránit dojmu, že byl skutečně výjimečný.

Výzvy, jimž jsme čelili, lze rozdělit do dvou skupin: Na ty, 
které jsme si uchystali sami a na, inu, „rány osudu“.

Ale vezměme to popořádku.
Ve středu 2. 1. 2019 opouštíme nejspíš navždy provizorní 

prostory jabloneckého Kruháče v Lidické ulici. Po „sluji“ bývalé 
večerky se nám bude občas stýskat. Byli jsme v nich uživa-
telům pohybujícím se v centru města ještě blíž než doposud 
a nepřehlédnutelná patina provozovny odpovídala představám 
o zázemí nízkoprahových služeb lépe, než výstavní prosto-
ry rekonstruovaného objektu na adrese 5. května. Staronový 
dům, nyní již zabydlený diakonickými službami od sklepa až 
po půdní vestavbu, slouží se všemi svými potencialitami ale 
lépe, než kterékoliv jiné místo, kde jsme dosud nízkoprahové 
služby poskytovali.

Práce s uživateli (a v jejich prospěch) je u nás vždy na prv-
ním místě. I v roce 2019 jsme dosáhli rekordních výsledků: Na 
Kruháči jsme poskytli alespoň jednu službu celkem tři sta osmi 
uživatelům, špatné to nebylo ani v Cajku a v Padáku (viz po-

NZDM Cajk
Míru 1407, 464 01 Frýdlant
cajk@jablonec-diakonie.cz; 603291933
Identifikátor: 8492814

NZDM Kruháč
5. května 2, 466 01 jablonec nad Nisou
kruhac@jablonec-diakonie.cz; 734283732
Identifikátor: 3428319

NZDM Padák
Palackého 4424/65, 466 04 Jablonec nad Nisou
padak@diakonie.cz; 733593557
Identifikátor: 8701695
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drobná statistika níže). Klienti se na nás obrací s čím dál širším 
spektrem zakázek, plníme bez reptání ty jednodušší i velmi slo-
žité úkoly - pomáháme s přípravou do školy, učíme zavazovat 
tkaničky, určit jaké je roční období i kolik je hodin; na druhou 
stranu zastavujeme exekuce, hledáme bydlení, doprovázíme 
uživatele na schůzky s budoucími zaměstnavateli, pomáháme 
vybřednout z akutních existenčních potíží. Máme už zjevně 
takovou pověst, že k nám zájemci o služby chodí najisto.

Rokem 2019 vyvrcholila účast v projektu “Podpora a rozvoj 
sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji”. Ve třetím 
roce jsme už zhruba pochopili, co, kdy a jak administrativně 
zpracovat a završili projekt ve skvělé formě i náladě. Závazek 
trval cca 30 měsíců a jeho cílem bylo podporovat uživatele ve 
věku 15-26 let. S projektem, který odstartoval před dvěma a půl 
lety, a který nám zhruba stejně dal i vzal, jsme se v prosinci 
loučili s jistou nostalgií.

Již nějakou dobu jsme si slibovali prověřit kvalitu posky-
tovaných nízkoprahových služeb rozvojovým auditem České 
asociace Streetwork. Akreditace Kruháče již zastarala a Cajk 
a Padák si jako nová a relativně etablovaná zařízení zasloužila 
zpětnou vazbu své činnosti. Na jarní audity jsme se připravovali 
zodpovědně a usilovně, a tak nás vlastně nemuselo překvapit, 
že jsme uspěli na hezkých 95% na Kruháči, 90% v Padáku 
a superhrdinských 97% v Cajku.

Nabiti nebývalým sebevědomím se záhy vrháme do orga-
nizace dlouhé série akcí pro uživatele. Počet výletů a dalších 

činností byl enormní. Navštěvujeme pražské katakomby, usku-
tečňujeme první vícedenní výpravu do Českého ráje, dobro-
družství jako je noční horský pochod a před koncem roku slaví-
me 10. výročí Kruháče kulturním pásmem v jabloneckém klubu 
WOKO. Jestli jste tam byli, a je slušná šance že ano - bylo 
narváno, víte, jak moc se to povedlo.

Ve druhé polovině roku 2019 začíná být jasné, že za nových 
podmínek nebudeme moci v Jablonci pokračovat se dvěma 
nízkoprahovými zařízeními. Slibný klub Padák, který za dobu 
svého působení oslovil nepočetnou, ale výraznou skupinu 
uživatelů, má otevřeno naposledy na Silvestra 2019. Některé 
chvályhodné aktivity, o nichž bude ještě řeč, budou pro rok 
2020 přesunuty do klubu Kruháč. Kolegům z Padáku děkuje-
me za nasazení, s jakým se s časově limitovaným projektem 
vypořádali.

Právě kolegové v Padáku začínají v roce 2019 realizovat 
spolupráci nízkoprahových služeb Diakonie s Probační a me-
diační službou (PMS) v Jablonci nad Nisou. Program sociální 
terapie „JINAK!“, který s laskavým svolením jablonecký tým 
přejímá od jeho autora, Mgr. Petra Hampachera z Maják o.p.s., 
pomáhá mladým pachatelům trestných činů neopakovat pa-
tologické jednání. Ve spolupráci s PMS Jablonec nad Nisou 
plánujeme pokračovat nadále.

Uf. Takže asi tak.
Pevně doufáme, že rok 2020 bude méně hektický, ale stejně 

úspěšný. Vyjde to? :-)

Nízkoprahová zařízení pro děti  a mládež



Statistika
nízkoprahových 
zařízení pro děti 
a mládež

NZDM CAJK

počet uživatelů 132
počet intervencí 1036
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 414
Sociálně terapeutické činnosti 437
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 178
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím  7

NZDM KRUHÁČ   
 
počet uživatelů 308
počet intervencí  6880
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 5115
Sociálně terapeutické činnosti 655
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 830
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím 280

NZDM PADÁK

počet uživatelů 30
počet intervencí  998
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 634
Sociálně terapeutické činnosti 239
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 103
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím  22
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VYHODNOCENÍ CÍLŮ 2019

Pracovníci klubů Cajk, Kruháč a Padák si na rok 2019 stanovili 
řadu ambiciózních met. Dosáhli jsme jich?

Všechny tři kluby prošly rozvojovým auditem České asociace 
Streetwork na výbornou – o tom již byla řeč výše.

Pracovníkům Kruháče a Cajku se podařilo zorganizovat 
rekordní počet akcí, které obohatily uživatele nejen o zážitky. 
Byť se v řadě případů jednalo o činnosti, s nimiž jsme v ročním 
plánu nepočítali, jejich realizací jsme reagovali na palčivou po-
ptávku, což nám připadalo smysluplnější, než se držet plánů, 
o něž přestal být zájem – spolupráce s Pamětí národa tak na-
příklad musela ustoupit street-fotbalovým utkáním Mongaguá.

Zástupci jabloneckých klubů Kruháč a Padák jsou od roku 
2019 pravidelnými účastníky jednání týmu Systému včasné 
intervence (SVI), jsou aktivní v komisích města Jablonec nad 
Nisou a pracovníci Padáku nastartovali skvělým způsobem 
spolupráci s Probační a mediační službou (PMS) Jablonec 
nad Nisou.

Kromě jiných menších neúspěchů je tu jeden veliký – nepo-
dařilo se nám obhájit pokračování menšího, nicméně svébyt-
ného klubu Padák v základní síti sociálních služeb Libereckého 
kraje.

Nebudeme-li na sebe zbytečně přísní, lze soudit, že se cílů 
dosáhnout podařilo.

CÍLE NZDM CAJK 2020

•  Navázat pravidelnou spolupráci s Freeclubem, zástupci 
samosprávy a dalšími subjekty v ORP Frýdlant.

•  Získat finance na outdoorové a doplňkové aktivity.
•  Uskutečnit alespoň 5 outdoorových akcí.
•  Adaptovat na frýdlantské poměry metodiku terénní práce.

CÍLE NZDM KRUHÁČ 2020
 
•  Zpravidelnit terénní práci, provázat ji lépe s ambulantním 

poskytováním služeb. 
•  Programem JINAK projde 15-20 klientů PMS. K práci 

vyhotovit kvalitní metodiku.
•  Získat finance na outdoorové a doplňkové aktivity.
•  Zorganizovat fotbalový turnaj.
•  Rozvinout práci s uživateli prostřednictvím sociálních sítí.
•  Zrevidovat metodiky na základě doporučení proběhlých 

auditů ČAS z roku 2019.
•  Znovu se aktivně zapojit do akce KRABICE OD BOT :-)

Nízkoprahová zařízení pro děti  a mládež



Sociálně 
aktivizační 

pro rodiny
s dětmi

služby
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE 
v Jablonci nad Nisou již funguje na Jablonecku šestým rokem.

Naším základním posláním je, aby dítě žilo bezpečně a zdra-
vě se rozvíjelo. Našim dlouhodobým cílem je, aby rodina byla 
schopná zajistit bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte. 
Aby zvládala rodičovské kompetence a samostatně fungovala 
ve společnosti.

Hlavním cílem je však vždy ochrana dítěte, a pokud není 
možné zajistit podmínky pro jeho bezpečný vývoj v rodině, hle-
dáme další možná řešení, která jsou v jeho zájmu. 

Službu jsme poskytovali bezplatně na území ORP Jablo-
necka:

•  osobám pečujícím o malé děti do 15ti let a těhotným ženám 
v posledním trimestru těhotenství

•  rodičům samoživitelům
•  osobám ohroženým domácím násilím
•  osobám ohroženým vícenásobnými riziky – jako jsou 

speciální vzdělávací potřeby dětí, rodiny ohrožené 
chudobou, nefunkční rodiny, apod

V roce 2019 jsme podpořili celkem 34 rodin. Spolupraco-
vali jsme s rodinami, na základě doporučení sociálně – právní 
ochrany dětí, školy, pediatrů a dalších spolupracujících organi-
zací. Mnohdy nás kontaktovala i rodina samotná. Podmínkou 
spolupráce je, aby rodina o spolupráci sama projevila zájem.

K ukončení spolupráce může dojít v případě, kdy již rodina 
překoná svou nepříznivou situaci a naši podporu již nepotřebu-
je. Nebo naopak, rodina nespolupracuje na řešení své nepříz-
nivé situace a zájem řešit ji nemá. V takovémto případě, není 
v moci pracovníka nepříznivou situaci řešit.

I v minulém roce jsme nabízeli rodinám služby, dle zákona 
108/2006 Sb.

Naší náplní jsou tyto činnosti:
•  pomoc při vyřizování dokladů
•  pomoc při hledání zaměstnání
•  pomoc při hledání vhodnějšího ubytování
•  pomoc při vyřizování dávek
•  pomoc s rozpočtem rodiny + vhodným způsobem nakupo-

vání + osvojování si základů vaření
•  pomoc při řešení dluhů, exekucí
•  spolupráce s institucemi, lékaři, psychology, pediatry…
•  podpora rodičovských a sociálních dovedností + organizace 

času v rodině
•  pomoc se vzděláváním dětí + příprava do školy
•  ústavní péče, střediska výchovné péče
•  zprostředkování volnočasových aktivit
•  podpora s udržováním domácnosti
•  podpora s udržováním čistoty v domácnosti
•  základní informace, možnost poradit se
•  předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků

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



Práce SAS je velmi široká. Vždy se snažíme pracovat na 
zakázce rodiny, kterou řešit potřebuje.

Rodiny k ničemu nenutíme, jen nabízíme možnosti a upo-
zorňujeme na rizika, která při konkrétních rozhodnutích hrozí. 
Smyslem naší práce, není plnit zakázky za klienty, ale snažíme 
se je vést (aktivizovat) tak, aby vlastní silou a schopnostmi došli 
k naplnění své zakázky a v budoucnu si s podobnou situací již 
poradili sami.

Nenahrazujeme možné dostupné služby, klientům zprostřed-
kováváme kontakty na další fungující služby.

V roce 2019 jsme často řešili problémy s otázkou bydlení 
u vícečetných rodin. Rovněž jsme se setkávali se situacemi, 
kdy docházelo k domácímu násilí v rodinách. Častá byla i spo-
lupráce se školami. Nesuplujeme práci pedagogů, ale snažíme 
se vést rodiny k tomu, jak pracovat s dítětem, aby plnilo své 
školní povinnosti.

V roce 2019 pracovaly ve službě čtyři pracovnice. Dvě soci-
ální pracovnice a dvě pracovnice v sociálních službách. Jedna 
kolegyně nastoupila po dlouhodobé nemocenské na mateřskou 
dovolenou, na začátku roku 2020 jsme přijali novou kolegyni.

Již potřetí jsme se zapojili do projektu „Krabice od bot“ aneb 
děti pomáhají dětem. Reakce rodičů a následně i dětí na dárky 
byla velmi milá. Díky zpětné vazbě od rodičů jsme se dozvěděli, 
že dárky od některých dětí byly velmi osobní i s osobním přá-
ním a obdarované děti to mnohdy i štěstím rozplakalo, protože 
nečekaly pod stromečkem dárek žádný. 

Krátkodobé cíle v roce 2019 a jejich vyhodnocení: 
•  nastavení interdisciplinární spolupráce v Cochemské praxi 

se povedlo
•  požadavky individuálního projektu Libereckého kraje jsme 

naplnili
•  aktualizace metodik se zdařila (interní audit na výborných 

93%)
•  naplánování 1. společně aktivity s rodinami – nepodařilo 

se uskutečnit

Cíle pro rok 2020:
•  zaučení nové kolegyně
•  stabilizace týmu
•  převedení práce ze systému Word do programu PePa
•  2 společné akce s rodinami SAS v ambulanci (děti do 6ti let)
•  asistovaný kontakt - vyhledání vhodného kurzu, s dobrými 

referencemi
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Hospodaření střediska Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou v roce 2019

Výsledovka

NÁKLADY VÝNOSY
Spotřeba materiálu 321 579 364 000 Tržby z prodeje služeb 702 750
Spotřeba energií 288 558 182 149 Úroky 3 601
Cestovné 94 777 Zúčtování fondů 341 466
Ostatní služby 866 928 866 928 Jiné ostatní výnosy 89
Rozdíl mezi komerčním a zvýh.nájmem 755 772 Přijaté příspěvky (dary) 142 336
Mzdové náklady 7 933 703 10 598 568 Provozní dotace 13 104 051
Zákonné sociální pojištění 2 664 865 Celkem 14 294 293
Zákonné sociální náklady 276 566
Náklady na vzdělání 208 162
Jiné ostatní náklady 43 617 43 617
Poskytnuté příspěvky 92 276 92 276
Daň z příjmu 0 0
Celkem 13 546 802 Hospodářský výsledek 747 491

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 2 494 303 2 932 344
Dlouhodobý hmotný majetek celkem Vlastní jmění
Oprávky k dlouhod. majetku celkem Fondy 556 613 2 184 853
Krátkodobý majetek celkem 4 071 539 4 507 610 Výsledek hospodaření 1 937 690 747 491
Pohledávky celkem 164 601 239 554 Cizí zdroje celkem 1 577 236 1 575 266
Pokladna + ceniny 26 734 149 809 Dlouh. závazky celkem
Účty v bankách 3 880 204 4 117 678 Krátkod. závazky celkem 906 597 1 155 825
Jiná aktiva celkem 0 569 Jiná pasiva celkem 670 639 419 441

Aktiva celkem 4 071 539 4 507 610 Pasiva celkem 4 071 539 4 507 610

Přijaté dary
Spotřebováno v 
roce 2019

Dary od fyzických osob 40 015 17 546 DOTACE
Dary od právnických subjektů 124 790 124 790 Přijaté dotace 13 104 051

          Graf. Zastoupení druhů nákladů 2019 (v %)

Spotřeb. nákupy; 5% 

Ostatní služby; 12% 

Osobní náklady; 82% 

Ostatní náklady; 1% 
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Zákonné sociální pojištění 2 664 865 Celkem 14 294 293
Zákonné sociální náklady 276 566
Náklady na vzdělání 208 162
Jiné ostatní náklady 43 617 43 617
Poskytnuté příspěvky 92 276 92 276
Daň z příjmu 0 0
Celkem 13 546 802 Hospodářský výsledek 747 491

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 2 494 303 2 932 344
Dlouhodobý hmotný majetek celkem Vlastní jmění
Oprávky k dlouhod. majetku celkem Fondy 556 613 2 184 853
Krátkodobý majetek celkem 4 071 539 4 507 610 Výsledek hospodaření 1 937 690 747 491
Pohledávky celkem 164 601 239 554 Cizí zdroje celkem 1 577 236 1 575 266
Pokladna + ceniny 26 734 149 809 Dlouh. závazky celkem
Účty v bankách 3 880 204 4 117 678 Krátkod. závazky celkem 906 597 1 155 825
Jiná aktiva celkem 0 569 Jiná pasiva celkem 670 639 419 441

Aktiva celkem 4 071 539 4 507 610 Pasiva celkem 4 071 539 4 507 610

Přijaté dary
Spotřebováno v 
roce 2019

Dary od fyzických osob 40 015 17 546 DOTACE
Dary od právnických subjektů 124 790 124 790 Přijaté dotace 13 104 051

          Graf. Zastoupení druhů nákladů 2019 (v %)

Spotřeb. nákupy; 5% 

Ostatní služby; 12% 

Osobní náklady; 82% 

Ostatní náklady; 1% 



Pozvání

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční, tentokrát již čtrnáctý koncert pro naše středisko. Koncert se měl 
původně uskutečnit v březnu 2020, leč zvláštní situace, kterou v první polovině roku 2020 prožíváme, nám 
koncert neumožnila uskutečnit. Jsme domluveni s pěveckým sborem JEŠTĚD z Liberce na podpoře ve 
chvíli, kdy nám to situace dovolí. Koncert se uskuteční, jako vždy v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. O konkrétním datu Vás budeme včas informovat.
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Poděkování

Náš dík patří všem dárcům, kteří v roce 2019 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 2019 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

MUDr. Eva Vojtěchová
Ing. Jaroslav Vojtěch
Bc. Přemysl Polák
Daniel Chalupecký
Karel Bareš
Návštěvníci 13. benefičního koncertu
Zaměstnanci TI Automotive group
Krabice od bot
Automobil do služeb nám propůjčila firma SAN PLUS

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!
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Provoz všech registrovaných sociálních služeb naší organizace byl v roce 2019 podpořen 
z rozpočtu Libereckého kraje.
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Grafická úprava: Lucie Dynterová
Tisk: Tiskárna Macek (www.tiskem.cz)
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