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Rok 2020 byl pro většinu z nás náročný a plný výzev. Dříve obvyklé a všední věci se rázem staly nedostupnými. Zažili jsme po-
cit ohrožení, strach o své blízké a malomyslnost. Ti šťastnější mohli sáhnout do svých rezerv ať už psychických nebo fyzických 
a znovuobjevit hodnotu obyčejných radostí jako je rodina, příroda, sport nebo péče o svou vnitřní pohodu. 

Velké množství rodin ale žilo již před vypuknutím pandemie na hranici svých možností. Nejisté zaměstnání, boj o zaplacení 
rodinných výdajů na konci měsíce, problémy ve škole způsobené poruchami učení nebo ztíženými podmínkami pro domácí 
přípravu, psychické problémy a závislosti. Tyto obtíže během pandemie nezmizely. I díky uzavření některých podpůrných 
služeb většinou znásobily svou negativní sílu a projeví se v budoucnosti.  

Rozdílné zvládání života v pandemii jsme nejvíce pozorovali na školních dětech. Děti z rodin s nedostatečným 
zázemím distanční výuku nezvládly, a to přes vysoké nasazení svých učitelů. České školy bohužel nemají 
systémové nástroje k tomu, aby mazaly rozdíly mezi dětmi z různého sociálně ekonomického zázemí, 
zajistili kvalitní vzdělání všem a pomohli tak zastavit přenos sociálních problémů z rodičů na děti. 

Jedním z mála sektorů ekonomiky, který nebyl v roce 2020 uzavřen, bylo stavebnictví. I díky tomu 
jsme mohli postavit nové Sociální centrum Dům rodiny a přestěhovat do něj naše služby, konkrétně 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Štafeta 
a Občanskou poradu. Tyto služby budou v následujících letech pomáhat rodinám i jednotlivcům 
zvládat dopady uplynulého pandemického roku a pokračovat ve snižování rozdílů mezi lidmi.

Květen 2021 
Mgr. Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru
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76 
dětí na  

doučování  

1 
turnaj ve  

stolním fotbálku

101 
besed  

a workshopů 

1809  
hodin doučování

17 
případových  
konferencí 

51 
mediací 

6 
odborných  
středisek

56 
dětí na letním 

táboře



ROK 2020 V ČÍSLECH
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3 
provozovny

27 
zaměstnanců  

na HPP

661 
psychologických 

konzultací

1231   
klientů 

3 
registrované  

sociální služby

1 
pověření k výkonu 

sociálně právní 
ochrany dětí

34 
spolupracovníků  

na DPP

25 
asistovaných 

kontaktů nebo 
předání



KDO JSME
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V roce 2005 jsme začínali jako dobrovolnické sdružení  
Mateřské centrum Koblížek. Postupně se na nás začali  
obracet rodiče s problémy, s nimiž si neuměli poradit. 
Na jejich potřeby jsme reagovali nabídkou nových služeb 
a zvyšováním odbornosti našich pracovníků. Prostřednic-
tvím práce s rodiči zlepšujeme život dětí na Novoborsku. 

V roce 2009 jsme k mateřskému centru přidružili zařízení 
péče o děti, abychom rodičům usnadnili návrat na pracov-
ní trh. Od roku 2012 pracujeme se sociálně znevýhodně-
nými rodinami, rizikovou mládeží a romskou komunitou. 
Získali jsme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí 
a od té doby doprovázíme pěstounské rodiny a pomáhá-
me rodinám, které nedokáží dostatečně pečovat o své děti. 
Od roku 2016 provozujeme sociální služby registrované 
dle zákona o sociálních službách, konkrétně Nízkoprahové  

zařízení pro děti a mládež Vafle a Sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi Štafeta. Rodinám s finančními 
problémy poskytujeme nejen dluhové poradenství v rámci 
Občanské poradny. Od roku 2018 se věnujeme inkluzi dětí 
se zvláštními vzdělávacími potřebami na novoborských  
základních a mateřských školách.

Každým rokem roste počet lidí, kteří se na nás obracejí 
s prosbou o pomoc, zvýšil se i počet našich zaměstnanců, 
kteří se průběžně vzdělávají ve specializovaných oblastech. 
Cílem naší práce je nejen okamžitá pomoc, ale také to, aby 
rodiče a mladí dospělí získávali potřebné znalosti a doved-
nosti k tomu, aby dokázali řešit své problémy sami bez 
cizí pomoci. Věříme, že tím přispíváme k sociální stabilitě  
Novoborska, regionu, ve kterém žijeme a který máme rádi.

Odbornými sociálními službami  
zlepšujeme život dětí na Novoborsku.



LIDÉ V RODINĚ V CENTRU
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RODINNÁ PORADNA
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V uplynulém roce se vlivem pandemické situace služby 
pozměnily. Nemohli jsme se vídat osobně, proto jsme byli 
s klienty v telefonickém nebo online kontaktu. Skupinové 

aktivity jsme museli omezit, o to více přibylo indi-
viduálních konzultací. Často jsme klienty 
směrovali k dostupné pomoci na dálku. Při-
cházeli noví klienti, kteří řešili problémy ze 

vzniklé společenské situace. Častěji než jin-
dy se na nás obraceli lidé trpící samotou, 

izolací a smutkem. 

Rodičovské konflikty se vlivem 
pandemie umocňovaly. Vznikaly 

problémy při dodržování pravidel v nastavené péči o děti. 
Rodiče při porušování argumentovali právě nutností ome-
zit kontakt s druhými lidmi v důsledku pandemie. Takové 
situace jsme řešili formou rodičovských terapií, mediací 
nebo případových konferencí. S naší poradnou spolu-
pracovalo v uplynulém roce sedm externích odborníků, 
terapeutů a mediátorů.

Děti špatně snášely izolaci. Některé z původních problé-
mů např. šikana nebo problematické chování vůči školním 
autoritám se zmírnily nebo dokonce na čas zmizely. U ji-
ných se však dostavila frustrace, rezignace na školní povin-
nosti a nejistota, kdy to všechno skončí.

Zlepšujeme situaci rodin, aby v nich nedocházelo  
k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádaní dětí.



RODINNÁ PORADNA

116  
rodin

13 
mediací

16 
případových 
konferencí

535 
psychologických 

konzultací

169  
klientů
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Nejčastěji jsme řešili:
● rozchod rodičů, napjatou atmosféru v rodině

● úpravu péče o děti po rozchodu rodičů

● domácí násilí, týrání, zneužívání

● závislosti

● psychické poruchy u dětí – deprivace,  
sebepoškozování, poruchy příjmu potravy

 

POČET KLIENTŮ

39
dětí

130 
dospělých

6 
asistovaných 

předání 



RODINNÁ PORADNA
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Před letními prázdninami se na Rodinnou poradnu obrátil 
táta tří dětí ve školním věku. Jeho partnerka a matka dětí se 
rozhodla řešit svou dlouhodobou závislost na omamných 
látkách pobytem v léčebně. Táta s dětmi tak po mnoha  
letech začali žít nový život bez mámy. Děti si z neuspořá-
daného soužití rodičů odnášely řadu těžkostí, špatný spá-
nek a nejistotu. Co teď bude dál? Jaké to bude bez mámy? 
Kdy se máma vrátí domů? Táta se snažil vyplňovat volný 
čas rodiny sportovními aktivitami a budováním nového 

domova. Pomáhala také babička. Několik 
měsíců stačilo a děti začaly vedle táty 

nacházet novou rovnováhu. 
Před Vánocemi se situace zkom-

plikovala. Máma se rozhod-
la vrátit z léčebny zpět 

ke svým rodičům a chtěla vidět děti. Děti ze setkání měly 
strach a táta nevěděl, co dělat. Má vyhovět nátlaku matky 
a přistoupit na setkání, nebo naopak respektovat přání dětí 
a kontaktu zamezit? Matka se rozhodla obrátit se se svou 
žádostí na soud. Otec i s dětmi absolvovali několik online 
konzultací s terapeutkou a vedoucí Rodinné poradny, bě-
hem nichž se na setkání připravili a  získávali nový pohled 
na věc opřený o zkušenost z podobných situací. Díky tomu 
se jim zjitřený vánoční čas nakonec povedlo ustát.  
V současné době jednáme o znovunavázání vztahu mezi 
dětmi a matkou. Bude probíhat za asistence odborníka, 
aby se děti cítily v bezpečí. Dětské rány a křivdy se hojí jen 
zvolna. Pokud matka vydrží ve svém odhodlání skoncovat 
se závislostí, čeká celou rodinu ještě nelehká cesta k jejich 
uzdravení.

Vánoce nejsou jen svátky klidu



PĚSTOUNSKÁ PÉČE

V roce 2020 do našich služeb zasáhla pandemie. I přes 
přísná epidemiologická opatření jsme udělali maximum 
pro to, abychom mohli zůstat v blízkém kontaktu s ro-
dinami a pomáhat jim v řešení běžných i méně běžných 
životních situací. Většina našich pěstounů je v seniorském 
věku, a proto jsme při práci často naráželi na jejich obavy 
z nákazy i bariéry při používání moderních technologií. 

Pěstounům jsme po telefonu pomáhali zprovoznit ap-
likace pro online komunikaci, i aplikaci Bakaláři, aby se 
děti mohly účastnit distanční výuky. Postupně jsme začali  
realizovat online kontakty dětí s jejich biologickou  
rodinou, abychom zmírnili dopady vzájemné izolace. 
Vzdělávací akce jsme zpočátku odkládali, ale nakonec 
se nám rovněž podařilo přenést je do online prostředí.  

Víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny jsme v roce 
2020 bohužel nemohli uskutečnit. Zaznamenali jsme nižší 
zájem o doučování z důvodu vládních opatření a stra-
chu z nákazy. Doučování probíhalo osobně za přís-
ných hygienických opatření nebo po internetu. 
V létě jsme zrealizovali týdenní pobytový tábor 
v centru Střevlík v Hejnicích. 

I v těchto náročných podmínkách se nám daři-
lo předávat děti do adoptivních rodin. 

Někteří z našich klientů prohráli boj s nemocí. 
Chybí nám, a my uděláme vše, co je v našich 
silách, aby jejich rodiny tuto velikou ztrátu 
zvládly. 

Pomáháme pěstounům vytvořit pro děti bezpečný domov. 
Pěstouny respektujeme a posilujeme kontakt dětí  

s biologickou rodinou. 11



PĚSTOUNSKÁ PÉČE

94 
hodin vzdělávání 

pro pěstouny

63 
rodin

30 
dětí na letním 

táboře

84 
psychologických 

konzultací

19 
asistovaných 

kontaktů
12

Nejčastěji jsme řešili:  
● pravidelné řešení rodinných situací 

● zajištění péče o dítě

● odlehčovací péči

● kontakt s biologickou rodinou 

● odborné poradenství

POČET KLIENTŮ

84
dětí

83 
dospělých

35 
hodin doučování



83 
dospělých

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Manželé Novotní pracují jako přechodní pěstouni. Jsou 
kdykoli připraveni vzít si do své rodiny dítě, které čeká 
na novou rodinu, aby nemuselo tento důležitý čas trávit 
v ústavní péči. V uplynulém roce jsme předávali osmimě-
síční Julii adoptivním rodičům. Příprava na předání dítěte 
trvala přibližně jeden měsíc, následně se adoptivní rodiče 
potkávali s pěstouny a Julií i pětkrát týdně, v rozsahu dvou 
až šesti hodin. 

Na jaře celou situaci zkomplikovala epidemická situa-
ce s nutnými hygienickými opatřeními. Když jsme použili 
roušky, Julinka se bála a plakala. Všichni jsme si uvědo-
movali, že je zásadní, aby viděla obličej nového rodiče, na 
kterého si má zvyknout. Vyměnili jsme tedy roušky za štíty. 
Julinka byla velice zkoumavá, sahala na štít a stahovala jej 

dospělým z obličeje. Následná diskuse o pravidelném testo-
vání ukázala, že je technicky neproveditelné.  

Pěstouni, ani noví rodiče nechtěli ale předávání odklá-
dat. Všichni jsme se shodli na tom, že nejdůležitější je, aby  
Julinka konečně byla u nových rodičů. A tak jsme v zájmu 
dítěte podstoupili riziko své vlastní nákazy. Z našich zkuše-
ností víme, že pěstouni i adoptivní rodiče jsou lidé s velikým 
srdcem. Rok 2020 nám ukázal, že jsou i stateční hrdinové 
ochotní pro dítě riskovat. I díky tomu 
se předání nakonec podařilo. Nikdo 
neonemocněl a Julinka našla svoji 
rodinu, ve které bude spoko-
jeně vyrůstat.

Julie našla novou rodinu i v době pandemie 

13



NZDM VAFLE
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Už osmým rokem pracujeme s dětmi a mládeží ze sociálně 
nepodnětného prostředí. Po uzavření provozovny ve Cvi-
kově jsme naučili místní děti dojíždět do klubu v Novém 
Boru. Pandemická situace znamenala jarní dvouměsíční 
uzavření klubu, s klienty jsme komunikovali přes sociál-
ní sítě. Pravidelně jsme připravovali na Facebooku tvoření 

a hraní her naživo. Dařilo se nám být s kli-
enty v online kontaktu. 

Díky distanční výuce se prohloubila naše 
spolupráce s místními školami. Tech-
nické vybavení a doučování nám umož-
nily zajistit kontakt dětí se školou. Většinou 
šlo o děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, které chodí na první stupeň, 

nemají doma internet a potřebné zázemí. Nejde totiž jen 
o techniku, ale i podporu během online výuky, která se 
ukázala jako zásadní. Děti chodily na online výuku k nám. 
Bylo třeba pracovat s motivací dětí, bez níž výuka ztráce-
la smysl. Podporovali jsme i rodiče dětí, předávali jim tipy 
a triky, jak se s dětmi učit. 

Na začátku roku jsme uspořádali turnaj ve stolním  
fotbálku. Turnaj byl pro klienty příležitostí zažít úspěch 
a  ukázat, že jsou v něčem dobří. V létě jsme s klienty na-
vštěvovali zajímavá místa v okolí a zorganizovali pobyto-
vou akci v Horní Světlé. Díky těmto akcím klienti zažili 
mnoho nových nezapomenutelných zážitků a prohloubila 
se důvěra mezi pracovníky a klienty. 

NZDM Vafle pomáhá dětem a mladým lidem od 6 do 26 let 
s řešením každodenních problémů. Společně s klientem  

hledáme cestu k porozumění společnosti a přípravě do života.



NZDM VAFLE

1059
hodin doučování 

a asistence při  
online výuce

55
besed  

a workshopů

1
čtyřdenní  

pobytová akce

4
výlety 

75
klientů
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Nejčastěji jsme řešili:
● plnění školních povinností

● základní informace a poradenství

● bezpečný prostor 

● nalezení a udržení práce

● předcházení rizikovému chování a jeho důsledky 

POČET KLIENTŮ

67
dětí

8
klientů  
starších  
18 let

142 
volnočasových 

aktivit



NZDM VAFLE
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Pavel nedokončil střední školu těsně před maturitou, pro-
tože experimentoval s drogami. Tři roky se protloukal 
fabrikami, práce ho nebavila. Časem začal nepravidelně 
navštěvovat NZDM Vafle. Během rozhovorů s kontaktním 
pracovníkem vyšlo najevo, že začal přemýšlet o své bu-
doucnosti. Pracovník s ním sestavil individuální plán, ve 
kterém si naplánoval, jak dokončit školu s maturitou, a jak 
se během studia uživit.

Díky propracovanému plánu si v době, 
kdy ještě naplno pracoval, dokázal od-
kládat peníze. Po nástupu do školy 
pobíral podporu v nezaměstnanosti, 
která mu částečně pokryla základ-

ní životní náklady na šest měsíců. 

O víkendech brigádničil. V NZDM Vafle Pavel využíval  
doučování v češtině, angličtině i jednom odborném před-
mětu, které zajišťovali dobrovolníci. Po vyhlášení nouzové-
ho stavu pokračoval v doučování online. Pro Pavla nebylo 
lehké pracovat a studovat zároveň, i přesto maturitu úspěš-
ně složil. 
Díky maturitě se mu podařilo ve spolupráci s pracovníkem 
klubu sehnat lepší práci, kde je konečně spokojený. Včas 
si uvědomil svou chybu a sebral všechny síly, aby dotáhl 
studium do konce. Má lepší pocit sám ze sebe. Je to mladý 
Rom, který se stal v rámci romské komunity dobrým příkla-
dem a důkazem, že kvalitní vzdělání je pro budoucí život 
obrovskou výhodou.

Pavel



DLUHOVÁ PORADNA

Snadnou dostupnost služby zkomplikovala v roce 2020 
pandemická situace. Služby jsme poskytovali převážně po 
telefonu a online. Zvýšila se poptávka po našich službách 
mezi matkami samoživitelkami, které se potýkaly s výpad-
ky příjmu a potom i s dluhy na nájemném. Vybraným kli-
entům jsme pomáhali sepisovat žádosti o granty, které 
vznikaly za účelem pomoci lidem postiženým dopady nou-
zového stavu.  

I nadále jsme se snažili řešit problémy bez dlouhé čekací 
lhůty, která může mít fatální dopad na život klientů v po-
době dražby majetku nebo exekuce. Díky tomu jsme před-
cházeli velmi obtížným situacím, které dopadají na další 
oblasti života – práci, bydlení, výsledky dětí ve škole, vztahy 
v rodině a další. V roce 2020 jsme pomohli 18 klientům 

vstoupit do insolvence. Motivovali jsme klienty k legální-
mu pracovnímu výdělku, což v mnoha případech pomohlo 
dále řešit jejich finanční situaci.

Klienti u nás získávali bezplatné poradenství. Učili se vést 
si rodinný rozpočet a hospodařit s financemi. Spolu-
pracovali jsme s úřady a s právníkem, jehož služby by si 
mnozí klienti nemohli z finančních důvodů 
dovolit. Kromě přímé pomoci zadluženým 
jsme se také věnovali prevenci 
a v době dočasného uvolnění 
organizovali besedy pro studen-
ty středních škol. Poskytovali jsme 
bezplatné poradenství v rámci 
Mezinárodního dne bez dluhů. 

Poskytujeme odbornou pomoc lidem, kteří se dostali  
do problémů s financemi a jsou zadlužení.17
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11 
besed

173 
klientů 

58 
studentů  

na besedách
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Nejčastěji jsme řešili:  
● předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků 

● poradenství a základní informace, možnost poradit se 

● mapování dluhů

● hospodaření s financemi a prevenci zadlužování

● přípravu na oddlužení

POČET KLIENTŮ

58
studentů

115 
dospělých

18 
podaných  
insolvencí



115 
dospělých

DLUHOVÁ PORADNA

Paní Jitka se na Dluhovou poradnu obrátila v situaci, kdy 
zůstala sama s dětmi. Byla těsně před porodem třetího dí-
těte, dlužila na nájemném.  Neměla rodinu, ani známé, na 
které by se mohla obrátit. 
Paní Jitka chtěla, aby její syn a dcera vyrůstali v úplné ro-
dině. Uvěřila, že se jejich otec poučil z chyb, které udělal 
v minulosti. Společně si pronajali byt a ona záhy otěhot-
něla. Kauci na byt zaplatila ze svých úspor. Když partner  
onemocněl, zůstal bez příjmu. Jeho nemocenské dávky ne-
dorazily a vyšlo najevo, že si vydělával „na černo“. Paní Jitka 
dala dohromady všechny své peníze a předala je partnerovi 
k uhrazení nájemného, neměla totiž vlastní bankovní účet. 
O dva měsíce později však zjistila, že dluží za nájemné. Ná-
sledná hádka s partnerem skončila fyzickým napadením. 
Paní Jitka se s partnerem rozešla a zůstala sama. 
Společně jsme začali pracovat na tom, aby celou situaci 

zvládla nejen finančně, ale i psychicky. Sepsali jsme žádost 
o úhradu nájemného do nadace podporující matky samoži-
vitelky. Ačkoli finance dorazily až za 3 měsíce, majitel bytu 
na peníze počkal a paní Jitku z bytu nevyhodil. Klientce 
jsme pomohli uplatnit právo na hmotné zabezpečení a vy-
řídit sociální dávky. Nevěděla, že na ně má nárok. Tím se 
stabilizovala její složitá finanční situace. Dále jsme společně 
s paní Jitkou postupně nastavili vyrovna-
né vedení domácího rozpočtu, aby se 
znovu nedostala do dluhů. Nyní žije 
se svými dětmi v pronajatém bytě. 
Společně se starají o nový přírůs-
tek do rodiny. Paní Jitce se zvedlo 
sebevědomí, požádala o pomoc 
a situaci zvládla vyřešit.

Jak se samoživitelka může dostat do dluhů?  

19
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Naši pracovníci působili již třetím rokem na všech základ-
ních školách v Novém Boru a v Mateřské škole Klíček. 
V roce pandemie se ukázala přítomnost Poradkyň pro 
rodiče jako nepostradatelná, protože uzavření škol obec-
ně dopadá nejhůře na děti ze sociálně slabšího prostředí.  

Pomáhali jsme zajišťovat komunikaci mezi 
školou a rodinami, poradkyně předávaly  
dětem učivo v tištěné podobě, podporovaly 
rodiče v technickém zajištění výuky, zaklá-
daly rodičům i dětem emailové účty, zprovoz-
ňovaly mobilní aplikaci Bakaláři. Postupně se 
nám podařilo od dárců získat počítače pro děti, 
které je potřebovaly.    

Významně se zvýšila poptávka po doučování 
dětí. Pro žáky ze sociálně znevýhodněného 
prostředí bylo doučování záchranným kruhem, 

který jim umožňoval držet tempo výuky. Doučování zabra-
ňovalo propadu v prospěchu, pomáhalo dětem udržet 
si motivaci k učení a distanční výuce. 

V omezené míře probíhaly i další aktivity projektu jako me-
diace, při kterých zúčastněné strany hledaly řešení kon-
fliktů mezi dospělými i dětmi, nebo besedy pro rodiče 
i odbornou veřejnost na téma inkluze. Během prázdnin 
jsme na výletech posilovali čtenářskou a matematic-
kou gramotnost dětí.    

Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit jsme provozova-
li předškolní klub, který celkem využilo 9 různých dětí. 
Tyto děti většinou nechodí do mateřské školy a už při 
nástupu do školy jsou znevýhodněné, zažívají neúspěch 
a ztrácí motivaci ke vzdělávání hned na jeho samém po-
čátku. 

Poskytujeme dětem a žákům všestrannou podporu  
při řešení školního neúspěchu a jeho předcházení.
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715  
hodin  

doučování

38 
školních  
mediací

17 
prázdninových 

výletů

2 
besedy pro  
veřejnost

313  
klientů
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Nejčastěji jsme řešili:
● rodičovské kompetence

● vztahy ve třídě

● vzdělávací problémy

● výchovné problémy

● speciální vzdělávací potřeby

POČET KLIENTŮ

63
dětí

250 
dospělých

48 
doučovaných 

dětí
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Lenka se nepřipojovala k distanční výuce a její rodiče nepo-
slali do školy žádnou zprávu omlouvající její nepřítomnost. 
Jelikož takových dětí bylo víc a vzhledem k časovým náro-
kům, které na učitele kladl přechod do online výukového 
prostředí, obrátila se třídní učitelka Lenky na poradkyni pro 
rodiče s prosbou, aby zjistila, co se děje.
Matka Lenky nezvedala telefon ani poradkyni a nebyla 
jiná cesta, než zkusit je najít na adrese udaného bydliště. 
Po několika marných návštěvách a vhozeném vzkazu do 

schránky se matka konečně ozva-
la s tím, že rodina 

nemá žádné fi-
nanční prostředky 
na nákup počítače 
pro distanční výu-
ku, není připojena 
k internetu, bude 

se stěhovat kvůli dluhům na nájemném a v uplynulých 
dnech nekomunikovali, protože museli prodat telefon do 
zastavárny.
Lenka nepatřila k vynikajícím studentům ani před uzavře-
ním škol a dlouhodobý výpadek kontaktu s učivem věstil 
zhoršení prospěchu a nezvládnutí ročníku. Poradkyně se 
dohodla s matkou, že bude učivo pro Lucku vyzvedávat 
ve škole, ale Lenka nedokázala úkoly vypracovávat sama 
a matka jí v přípravě nemohla pomoci, protože chodila na 
brigády, aby v době pandemie zajistila rodině aspoň nějaký 
příjem.
Poradkyně tedy začala docházet do rodiny a pomáhala 
Lence s domácí přípravou. Díky firemnímu dárci se po čase 
podařilo získat starší počítač, poradkyně pomohla s tech-
nickými problémy při připojení k online hodinám. Lenka 
v současnosti využívá individuální doučování a všichni věří, 
že počáteční výpadek dožene.

Distanční výuka 



DĚTSKÁ SKUPINA KOBLÍŽEK

V dětské skupině jsme pečovali o děti ve věku od jedno-
ho do pěti let. V uplynulém pandemickém roce jsme díky 
statečnosti našich pečovatelek mohli mít otevřeno celý rok. 
Během jarního uzavření škol jsme hlídali děti rodičů, kteří 
byli zaměstnaní ve zdravotnictví nebo školství. Umožnili 
jsme rodinám s nejmenšími dětmi běžné fungování a ro-
diče mohli dál chodit do práce.  

Dvě kvalifikované pečovatelky se staraly o maximálně 10 
dětí v jeden čas. Dětem jsme zajišťovali celodenní pro-
gram s pobytem venku a odpočinkem po obědě. Děti jsme 
seznamovali s výtvarnými technikami, hudebními a pohy-
bovými aktivitami, které jsou uzpůsobeny jejich věku. 

Služby Dětské skupiny Koblížek jsme nabízeli za přijatelnou 
cenu díky finanční podpoře projektu z Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pomáháme rodičům s návratem do práce.  
Díky malému kolektivu můžeme přijmout děti  

se speciálními potřebami.23

36 
rodin

41 
dětí
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Dětskou skupinu Koblížek navštěvují i děti se specific-
kými potřebami. Na podzim k nám začal chodit pětiletý 
Tomášek. Do mateřské školy jej nepřijali, protože nemluví.  
Maminka věřila, že to mezi dětmi zvládne, protože Tomáš 
rozumí a reaguje. Obrátila se tedy na nás. 
Ze začátku to bylo pro všechny náročné. Tomáš se vyja-
dřoval pomocí expresivní řeči. Když byl vytržen ze svého 
světa nebo nebylo po jeho, reagoval silným pláčem. Brzy 
jsme zjistili, že mu pomáhají rituály a pravidelný režim. 
Snadno je přijímal a přinášely mu pocit jistoty. Tomáš byl 
často nepozorný a okamžiky nesoustředění mu bránily 

v porozumění svému okolí. Přesto bylo zřejmé, že nám 
rozumí. V listopadu vyšetření psycholož-

ky potvrdilo vývojovou dysfázii, která 

znamená, že děti během svého budoucího vývoje mohou 
vše dohnat. Moc se nám všem ulevilo, byli jsme rádi, že 
Tomáš s námi může v dětské skupině zůstat. 
Tomášek rychle zapadl do kolektivu, děti jej přirozeně při-
jaly mezi sebe i s jeho zvyky. Nyní se snaží říkat první slova. 
Není mu pokaždé rozumět, má svou řeč, ale většinou už 
víme, co chce. Rád se k nám chodí pomazlit. Stále se tro-
chu straní společných aktivit, jako je cvičení nebo zpívání. 
Všechno ale vnímá. Odpoledne nám zpívá a předvádí, co 
jsme během dopoledne s dětmi dělali. Ukazuje to i doma 
rodičům a vyžaduje si pokračování. Tomášek už zvládá vše, 
co během dne děláme. Za několik měsíců je to neuvěřitelný 
pokrok. Máme radost, že jsme mohli pomoci.

Tomáškovi je mezi dětmi dobře 
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V roce 2020 bylo mateřské centrum často zavřené z dů-
vodu vládních nařízení. Když to šlo, probíhaly pravidelné 
aktivity pro rodiče s dětmi, v první polovině roku to byly 
Výtvarka s Kačkou, Hýbánky s písničkou, Hýbánky s básnič-
kou, Bejby klub, Hrátky s přírodou a Jóga každodenního 
života. V druhé polovině roku jsme otevřeli nové aktivity 
jako Pohybové hrátky, Zpívánky a říkánky, Otevřená her-
na s Majdou a Powerjóga. Zorganizovali jsme 19 vzdě-
lávacích akcí pro veřejnost. V létě proběhly dva týden-
ní turnusy příměstského tábora pro děti předškolního 
a mladšího školního věku. Pro veřejnost jsme zorganizovali 
Maškarní bál a Mikulášskou nadílku. V prostorách mateř-
ského centra poskytujeme základní poradenství rodičovské 
veřejnosti a propagační materiály o službách pro rodiny 
s dětmi na Novoborsku. 

Témata vzdělávacích akcí: 

Kurz první pomoci zážitkem

Jak se neztratit v jednání s dětmi I. a  II.

Správná manipulace s miminkem

Virtuální svět a děti (dvakrát) 

Šikana aneb Co mohu udělat jako rodič

Děti a výživa

Škola a my

#prsakoule

Zvládání emocí

Access bars

Montessori: Praktický život, Smyslová vý-
chova, Matematika, Český jazyk, Kosmická 
výchova, Vzdělávání doma, Montessori 
vzdělávání pedagogika v praxi.

Nabízíme vzdělávání, hlídaní dětí a volnočasové aktivity 
pro rodiče a děti, aby mohli smysluplně naplňovat  

společné chvíle.
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19 
vzdělávacích  

akcí 

26 
dětí na  

příměstských 
táborech 

12 
pravidelných  

týdenních aktivit 
pro rodiče a děti 

148
dětí

185 
dospělých

333 
klientů 

72 
dospělých na 
vzdělávacích 

akcích

POČET KLIENTŮ
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Rok 2020 akcím pro veřejnost příliš nepřál, přesto jsme 
to nevzdali. Na jaře jsme zorganizovali virtuální Běh pro  
rodinu, kterého se účastnilo 52 běžců z celé republiky. 
Akce vynesla 11 000 Kč na podporu ohrožených dětí na 
Novoborsku. 

Na podzim se dvacet závodníků a dva ambasadoři vy-
dali na horu Slavíček. Ambasadoři se účastnili sportovní  
výzvy, díky níž mezi svými přáteli získali 18 600 Kč na stav-
bu Domu rodiny. Běh na Slavíček připravil Okrašlovací  
spolek Sloup, Rodina v centru se postarala o nejmenší zá-
vodníky a program pro děti. 

V srpnu jsme odstartovali kampaň Kup si pracanta, která 
umožnila místním lidem a firmám podpořit stavbu Domu 
rodiny. Ke konci roku 2020 bylo na kontě sbírky 268 000 Kč. 

V listopadu jsme plánovali navázat na tradici svatomartin-
ského průvodu a Martinských trhů. Bohužel to nebylo 
možné, a proto jsme realizovaly Martinskou aukci. Lidé 
mohli na Facebooku nakoupit zboží od místních řemesl-
níků, kteří jej věnovali zdarma. Díky jejich podpoře aukce 
vynesla 14 968 Kč.  

185 
dospělých

146 679 Kč
peněžní  

individuální

427 869 Kč
dary

87 086 Kč
materiální

194 104 Kč
peněžní  
firemní

Soukromí dárci mohou přispívat pravidelně i jednorázově. 
Podpořte uskutečnění našeho poslání i vy! 

Číslo účtu pro dárce: 224358220/ 0300

Online přes Darujme.cz:  
www.rodinavcentru.cz/chci-pomoci 
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Zvláštní poděkování patří manželům Tomášovi a Blance Tichým, kteří Rodinu v centru dlouhodobě podporují a pomáhají 
směřovat její činnosti. Blanka Tichá je předsedkyní správní rady a intenzivně doučuje děti ze sociálně znevýhodněného pro-
středí. Markéta Šínová, Jan Sviták a Petra Haggari byli našimi ambasadory, postavili se za naši práci a oslovili svoje přátele 
s žádostí o finanční dar.  

Naši činnost a stavbu Domu rodiny podpořili pravidelní dárci:  
Břetislav Chlup, Magda Laksarová, Lenka Lischková, Veronika Pecinová, Petra Prokopcová, Lenka Šepsová, Jan Tichý.

Děkujeme také jednorázovým a opakovaným dárcům:  
Altmanová Michaela, Andresova Milena, Bakešová Věra, Barak Adam, Bečvaříková Lenka, Beránková Anežka, Bláha Tomáš, 
Bucová Dominika, Buzíková Markéta, Čermáková Lenka, Drvotová Barbora, Filingerová Kateřina, Frommelová Kateřina, Ge-
byová Šárka, Grodová Nela, Honzíková Lucie, Hrůzková Jana, Hřebřina Rudolf, Hřebřinová Kateřina, Hulanová Lenka, Janáková 
Libuše, Juřicová Ida, Karban Milan, Kettnerová Kristýna, Kiulpekidisová Sára, Kolčová Ivana, Konrádová Lucie, Kout Martin, 

Kryštofová Nela, Křivanovi Anita a Vojtěch, Křížová Kamila, Kubáňová Jiřina, Kunstátová Marie, Labuťová Jana, Lázničková 
Erika, Linhartová Pavla, Liptáková Drahomíra, Machatková Ivana, Marvanová Helena, Matoušková Jitka, Mazánková 

Anna, Mihalová Lenka, Michutová Dana, Moučka Michal, Nevrlý Lukáš, Nová Zuzana, Novotná Petra, Odvárková 
Veronika, Petrželková Zuzana, Pilecká Vendula, Polyáková Anna, Pribaň Jiří, Rašín Martin, Slavíková Lenka, 
Sobecká Lada, Sobotková Kateřina, Stránský Michal, Suchardová Michaela, Sviták Adam,  Šajtarová Lída, Šefr 
Martin, Šimáková Eva, Šínová Markéta, Šlajsová Pavlina, Štefková Pavla, Šuhajdová Vanesska, Tchavdarova 
Monika, Timoftej Radek, Tomková Soňa, Tomsová Veronika, Trávníčková Michaela, Vagilevych Tetyana, Váňa 
Jan, Vaňourková Jitka, Vondrovi Hana a Dandy, Vosecký Jiří, Zamarski Matěj, Zrůstková Linda, Živec Rudolf. 

Děkujeme našim dobrovolnicím:   
Barbora Hantychová, Magda Laksarová, Blanka Marčálová, Blanka Tichá.
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Děkujeme všem nadacím a firmám za podporu v roce 2020.

ZŠ náměstí Míru Nový Bor, ZŠ Generála Svobody Nový Bor, ZŠ praktická Nový Bor, ZŠ U Lesa Nový Bor, MŠ Klíček Nový Bor, 
DDM Smetanka, Kultura Nový Bor s.r.o., Centrum Protěž, z.ú., Cestou necestou, z.ú., Maják o.p.s., Maják Plus, z.ú., Nadace 
Euronisa,  Nadace J&T, Potravinová banka Libereckého kraje, z.s., Okrašlovací spolek Sloup, Okresní soud Česká Lípa, OSPOD 
Nový Bor, rtm plus, SVP Liberec, Rozum a cit, z.ú., Velký vůz Sever, z.ú., GIVT.cz s.r.o.      

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Výkaz zisků a ztrát v období  1. 1. 2020 až 31. 12. 2020
NÁKLADY

Spotřeba materiálu 566
Spotřeba energie 284
Opravy a udržování 0
Cestovné 54
Ostatní služby 1799
Mzdové náklady 8655
Zákonné sociální a zdr. pojištění 2868
Ostatní provozní náklady 6
Ostatní finanční náklady 16
Celkem náklady 14248

Celkem zisk 241

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb 316
Dotace Libereckého kraje z prostředků MPSV 2228
Dotace MPSV 97
Dotace město Nový Bor a SON 340
Dotace Liberecký kraj 64
Úřad práce Česká Lípa 88
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2894
Dotace z Operačního programu Zaměstnanost 4233
Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání

3626

Příspěvek Nadace Open Society Fund Praha 388
Příspěvek Nadační fond Albert 40
Dotace NROS 32
Přijaté dary 143
Celkem výnosy 14489

Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. 
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Rozvaha ke dni  31. 12. 2020
AKTIVA

Pěstitelské celky 200
Dům rodiny 9514
Podíl v s.r.o. 232
Oběžná aktiva 1929
Časové rozlišení 639
Celkem AKTIVA 12514

PASIVA

Závazky z obchodních vztahů 2
Závazky vůči zaměstnancům 582
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení 
a zdravotního pojištění

375

Závazky - ovládající osoba 89
Úvěr 1800
Časové rozlišení 3311
Výsledek hospodaření běžného období 241
Výsledek hospodaření minulých let -395
Základní kapitál 1
Dotace Dům rodiny 5695
Fond 813
Celkem PASIVA 12514

Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. 

Celá závěrka je k nahlédnutí na www.justice.cz. 



ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název: Rodina v centru, z.ú.

Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 97

Adresa a sídlo organizace: 
Smetanova 387, 473 01 Nový Bor
Od května 2021 nová adresa: Křižíkova 980, 473 01 Nový Bor
Telefon: 724 326 889

Adresa Dětské skupiny a mateřského centra Koblížek  
a Střediska pěstounské péče:
Kalinova 572, 473 01 Nový Bor
Telefon: 608 001 878

Email: 
info@rodinavcentru.cz

Internetová adresa: 
www.rodinavcentru.cz
www.facebook.cz/rodinavcentru
www.instagram.cz/rodinavcentru

Datová schránka:
2jkcaea

Číslo účtu: 224358220/0300
IČO: 27004295
DIČ: CZ27004295

Text a fotografie:   

Rodina v centru, z.ú.

Grafické zpracování:  

Bc. Radka Ulrichová, DiS.

Náklad: 200 ks 


