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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,
dostává se vám do rukou zpráva o činnosti Rodiny v centru v roce 2016.
V uplynulém roce jsme rodinám z Novoborska nabídli novou formu pomoci, Sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi Štafeta. Rodiny jsme navštěvovali přímo v domácnostech a pomáhali rodičům s péčí o děti, vedením rodinného rozpočtu, řešením vhodného bydlení nebo hledáním pracovního uplatnění. Službu využily zejména
matky samoživitelky, které se často potýkají s kumulovanými problémy.
Čerstvý vítr přineslo do naší organizace NZDM Vafle, které se svou fotbálkovou ligou objíždělo ostatní nízkoprahové kluby v Libereckém kraji a umožňovalo dětem a mladým lidem ze sociálně nestabilního prostředí zažít
pozitivní sebeformující zkušenosti.
Ráda bych na tomto místě poděkovala zaměstnancům Rodiny v centru, kteří jsou nejen skvělými odborníky
ve svých oblastech, ale rovněž lidmi s upřímnou snahou zkvalitňovat život lidí kolem sebe.
Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří se na realizaci poslání Rodiny v centru podíleli.
Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůstat ve spokojené a bezpečné rodině.
								
Červen 2017
Petra Vlčková – ředitelka Rodiny v centru, z.ú.
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Informace o organizaci

Rodina v centru podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim, když to potřebují.
Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Podporujeme zdravé fungování rodiny prostřednictvím preventivních volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit. Odbornými ambulantními službami pomáháme ohroženým rodinám při zajištění vhodného prostředí pro výchovu dětí. Docházíme do rodin,
které se dlouhodobě ocitly v nepříznivé sociální situaci, ze které si nedokáží samy pomoci. Pěstounským rodinám
usnadňujeme péči o přijaté děti a dětem a mládeži ohrožené nežádoucím společenským chováním poskytujeme
bezpečný prostor pro řešení svých problémů.
Rodina v centru je pověřena Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně právní
ochrany dětí, od ledna 2016 provozuje dvě sociální služby registrované dle Zákona o sociálních službách.

Právní forma:
V březnu 2016 se Rodina v centru transformovala na zapsaný ústav, o činnosti organizace
rozhoduje správní rada, revizorka a ředitelka. Předmět a účel činnosti organizace jsou definovány zakládací listinou.
Ředitelka:

Mgr. Petra Vlčková (statutární orgán organizace)

Správní rada:
		

RNDr. Blanka Tichá (předsedkyně správní rady), Mgr. Radka Ujková
a MgA. Jan Prošek

Revizorka:

Veronika Pecinová

Komunitní centrum

Působíme na dvou místech:
Komunitní centrum – Nemocniční 369, Nový Bor

Dům dětí a mládeže Smetanka

Dům dětí a mládeže Smetanka – Smetanova 387, Nový Bor
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Lidé v organizaci

Vladěna Baštová, DiS.
– vedoucí střediska péče
o ohrožené rodiny

éče
Středisko p
o ohrožené
rodiny

Michaela Týnková
– koordinátorka
mateřského centra,
Michaela Streiftau
m
entru ek
c
– koordinátorka
é
k
s
ř
miniškolky,
Mate olka Koblíž
Martina Růžičková
inišk
– provozní a m
zaměstnankyně

Mgr. Dana Stolínová
– vedoucí sociálních služeb,
Nikola Tancošová, Oldřich
Prokop, Kateřina Bachtíková
– kontaktní pracovníci
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e
NZDM Vafl

Zaměstnanecký tým
k 31. 12. 2016
Dominika Babáková – vedoucí
střediska pěstounské péče,
Helena Marvanová,
Středisko
Bc. Jana Svačinová,
Bc. Klára Pospíšilová
pěstounsk
– klíčové pracovnice
é

péče

Sociálně
aktivizační
služba pro rodin
y
s dětmi Štafeta

Vedení

Mgr. Dana Stolínová
– vedoucí sociálních
služeb,
Jitka Göttlichová
– pedagožka
v předškolním klubu,
Angelika Horvátová
– terénní pracovnice

Mgr. Petra Vlčková
– ředitelka,
Ing. Martina Růžková
– finanční manažerka

Zaměstnanecký tým

Lidé v organizaci

Na konci roku 2016 zaměstnávala společnost 14 osob v hlavním pracovním poměru, což odpovídalo 13,5 přepočteným pracovním úvazkům. Organizace spolupracovala s 16 odborníky prostřednictvím dohody o provedení
práce. Prohloubili jsme spolupráci s řadou externích psychologů, terapeutů a dalších specialistů, kteří nám pomáhali
poskytovat odborné služby na vysoké úrovni.

Do našeho týmu externích specialistů patří PhDr.
Lenka Václavíková, Ph.D. – terapeutka a facilitátorka, Mgr. Martina Začalová – terapeutka, Mgr.
Stanislav Opelka – terapeut, Mgr. Zdeňka Švermová – terapeutka, Mgr. Markéta Hlaváčková
– speciální pedagožka, Mgr. Zdeňka Svobodová – terapeutka, Mgr. Kateřina Austová – řečová
preventistka, Ilona Bažíková – laktační poradkyně, Soňa Ramischová, DiS. – výživová poradkyně,
Monika Rejnartová – dluhová poradkyně.

Zaměstnanecký tým prohluboval své odborné znalosti na řadě vzdělávacích seminářů a konferencích. Vzdělávali
se v problematice rozpoznání syndromu CAN, příprava případových konferencí, principy příbuzenské pěstounské
péče. Dva pracovníci absolvovali rekvalifikační kurz Pracovníka v sociálních službách, jedna zaměstnankyně nastoupila dvouletý výcvik v profesních dovednostech.
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Lidé v organizaci

Dobrovolnický tým

Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly.
Většina volnočasových programů v Mateřském centru Koblížek je vedena dobrovolnicemi. Děkujeme dobrovolnicím Kateřině Filingerové a Anně Mazánkové.
Dobrovolníci významně pomáhají v Komunitním centru, kde doučují děti a mládež ze sociálně znevýhodněného
prostředí a děti z pěstounských rodin. Doprovázejí děti na výlety a na pobytových akcích. Děkujeme Vítku Kráglovi, Marii Gergelové, Romanu Tancošovi, Ivě Venclovské a Petře Melničákové.
Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 30 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří vypomáhali při akcích pro
veřejnost. Děkujeme Jitce Markové, Anitě Křivanové, Markétě Hlaváčkové, Janě Dufkové a dalším.
Uvažujete-li o tom, stát se dobrovolníkem, neváhejte nás kontaktovat!
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Mateřské centrum a miniškolka

VÝSLEDKY PRÁCE

Cílem Mateřského centra a miniškolky Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku.
Většinu programu pomáhají dobrovolně organizovat maminky na rodičovské dovolené, které se zde mohou realizovat, uplatnit své schopnosti a dovednosti a naplňovat tak poslání naší organizace.
Každý týden probíhaly pravidelné programy pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy pro rodiče
na mateřské a rodičovské dovolené pomáhají rodičům vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě
a získávat informace, které jim nastalá životní situace přináší. Pravidelně se uskutečňovaly tyto programy: Cvičení
mrňousků, Powerjoga s hlídáním, Odpolední otevřená herna, Kurzy Aj s hlídáním, Zpívánky, Výtvarka pro mrňátka, Podpůrná skupinka při kojení. Těchto aktivit se zúčastnilo 128 různých dospělých osob.
Uskutečnili jsme 12 přednášek věnující se různým životním situacím rodiny, výchově a péči o děti a prevenci
vzniku negativních jevů v rodinách. Témata přednášek byly: Setkání s laktační poradkyní, Jak zůstat fit i po porodu, Jak zvládat emoce dětí, Zdravá výživa v rodině, Seminář o látkových plenách, Kde se tvoří i boří sebevědomí
dětí, Vaříme zdravé snídaně pro děti, Vaříme zdravé polévky pro děti, Přirozený porod v systému zdravotnictví ČR,
Zavádíme příkrmy, Jak budovat rodičovskou autoritu, Dluhy a vše, co s nimi souvisí, Celiakie, aneb proč někteří
lidé drží bezlepkovou dietu. Celkem se besed zúčastnilo 84 různých dospělých osob. Během besed bylo zajištěno
hlídání dětí.
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Mateřské centrum a miniškolka

Uskutečnilo se 5 celodenních vzdělávacích kurzů na témata: Jak se domluvit s dětmi a dosáhnout spolupráce,
Jak zvládat emoce dětí, Spokojení rodiče = spokojené děti, spokojení učitelé = spokojení žáci, Kurz první pomoci
pro rodiče s certifikací na 2 roky a Kurz první pomoci pro rodiče REAL s certifikací na 2 roky. Celodenních vzdělávacích kurzů využilo celkem 46 různých dospělých osob.
Rodiče využívali individuálního poradenství s odborníky v oblasti rodičovství a péče o dítě. S psychology řešili
krizové situace v životě rodiny, hledali způsoby jak se vyrovnat s partnerskými neshodami a krizemi. Uskutečnilo
se 199 hodinových konzultací, kterých využilo 80 různých dospělých osob.
Mateřské centrum uspořádalo 5 společenských akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem
rozvíjet vztahy mezi rodiči, prarodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení
volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené
sociálním vyloučením, romské a pěstounské rodiny, které se nezřídka zapojily jako
dobrovolníci při pořádání akcí. Jednalo se o Maškarní bál, Pálení čarodějnic, Duatlon
Kytlice, Zahradní slavnost, Lampionový průvod a oslava svátku Svatého Martina.
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Mateřské centrum a miniškolka

VÝSLEDKY PRÁCE

Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí alespoň částečný návrat do zaměstnání a děti
připravuje na vstup do mateřské školy.
Miniškolka je otevřená každé všední dopoledne a děti ve věku 1 – 4 roky zde pobývají bez rodičů. Kolektiv maximálně šesti dětí na jednu pečovatelku umožňuje individuální péči. V malém kolektivu můžeme respektovat osobní
nastavení každého dítěte, věnovat se i dětem se specifickými potřebami a zaměřit se na správný rozvoj každého
z nich.
Program miniškolky je založen na výukových osnovách. Výtvarné, hudební i pohybové
aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí.
Dětem se věnuje zaměstnankyně, která absolvovala kurz Pečovatelka o děti akreditovaný
MŠMT.
Služba je komerční a není dotována z veřejných dotací.
V roce 2016 využilo služeb miniškolky celkem 41 různých rodin z celého Novoborska.
Letní příměstské tábory se již potřetí uskutečnily v obci Skalice u České Lípy, která poskytla Sportovní halu a přilehlé dětské hřiště. Rodiče měli na výběr ze tří týdenních turnusů
s různou tematikou. Tábory byly určené pro děti ve věku od 4 do 11 let. Průměrně se
tábora zúčastnilo 28 dětí, a pečovalo o ně v průměru 8 dospěláků.
Děkujeme obci Skalice u České Lípy za přijetí a velkou podporu!
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Péče o ohrožené rodiny

Posláním Střediska péče o ohrožené rodiny je pomáhat rodičům zlepšit své rodinné zázemí, aby v něm
nedocházelo k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání dětí.
Služeb střediska využilo celkem 54 rodin, které byly z důvodu ohrožení práv dítěte vedeny v evidenci Oddělení
sociálně právní ochrany dětí Nový Bor. Celkem jsme služby poskytli 98 osobám, z toho bylo 77 dospělých osob
a 21 dětských klientů.
Tradičně nejvyužívanější službou byly psychologické konzultace, které v počtu 255 hodin využilo celkem 77 osob.
Šlo o setkání člena rodiny s terapeutem, který vede klienta k porozumění sobě samému a zároveň okolnímu světu.
Mediace využily 2 rodiny v celkovém počtu 6 tříhodinových sezení. Mediace představuje mimosoudní řešení
složité rodinné situace za pomoci prostředníka – mediátora. Výstupem mediace může být písemná mediační
dohoda, která bývá akceptována jako podklad pro rozhodnutí v soudních řízeních.
Uspořádali jsme 10 případových konferencí, kterých se zúčastnilo 8 rodin. Případová konference je setkání
rodiny a odborníků, kteří mohou přispět svým nápadem nebo aktivitou k řešení složité rodinné situace. Konkrétní
kroky sepsané v Plánu vytváří záchranný kruh pro ohroženou rodinu.
Služby asistovaný kontakt a asistované předávání využily 3 rodiny. Asistované předávání proběhlo celkem
3x. Asistovaný kontakt jsme poskytli 2 rodinám celkem 3x.
Asistované předávání dětí probíhá mezi rodiči či prarodiči v přítomnosti pracovníka organizace. Službu uskutečňujeme v prostorách Komunitního centra. Asistovaný kontakt představuje doprovázení dítěte při kontaktu s jedním
z rodičů nebo prarodičů s cílem zajistit bezpečí a klid pro všechny zúčastněné.
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Péče o ohrožené rodiny

M

arie vyrůstala v dětském domově. Ve dvou letech ji adoptoval manželský pár a společně vytvořili
spokojenou rodinu. Rodiče byli silně věřící a vzdělaní lidé. Když Maruška začala dospívat, harmonie
a štěstí se začalo vytrácet. Maruška v 15 letech poprvé otěhotněla a začala užívat návykové látky. Její
život se během krátké doby obrátil naruby. Na svět
přišly postupně další 2 děti, které vyrůstaly v nestabilním prostředí. Matka si našla partnera, který se
choval k rodině agresivně, násilí v domácnosti bylo
na denním pořádku. Děti byly Marušce postupně
odebrány do pěstounské péče.
Maruška se poté rozhodla s drogami vypořádat
a nastoupila do odvykací léčby. Trvalo několik let,
než se oprostila od závislosti na pervitinu. Poté našla
také sílu opustit násilnického partnera a začít nový
život. Nyní žije již rok s novým partnerem a společně

VÝSLEDKY PRÁCE

připravují domov pro vytoužený návrat dětí z pěstounské péče. Maruška s dětmi nikdy nepřerušila
kontakt a staly se pro ni hnacím motorem při dlouholetém boji s drogami a domácím násilím. Pravidelně a dlouhodobě dochází do Komunitního centra na
psychologické konzultace a drogové testy.
Marie je dnes mladá žena, která má za sebou 12 let
hledání, nejistot a dílčích neúspěchů. Vnímá toto období jako součást své historie a momentálně pracuje
na znovuobnovení vazeb s dětmi a splácení dluhů,
které se jí za roky nahromadily. Současné problémy
nepovažuje za vážné v porovnání s těmi, které řešila
v minulosti.
•••
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Podpora pěstounských rodin

Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte.
K 31. 12. 2016 jsme spolupracovali s 49 pěstounskými rodinami, se kterými jsme podepsali dohodu o výkonu
pěstounské péče dle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Spolupracujeme pouze s rodinami, které pečují
o děti vedené na území Libereckého kraje.
Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny). Nejčastějším důvodem
svěření dětí do péče jiné osoby je drogová závislost rodičů a z ní plynoucí nedostatečná péče o děti.
Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Klíčové pracovnice pracují s rodinami na tom,
aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře. Pro tento účel rodinám zajišťujeme rozmanitou
škálu služeb:
Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných záležitostí odlehčuje pěstounům v péči o děti
v případech, kdy mají jednání na úřadech, u lékařů a podobně. V roce 2016 jsme zajistili hlídání pro dvě děti
v dlouhodobé pěstounské péči v rozsahu 104 hodin, pro jedno dítě v péči pěstounů na přechodnou dobu v rozsahu 18 hodin.
Zprostředkováním odborné individuální pomoci pomáháme rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Rodiny využívaly specialisty z oboru pedagogiky, psychologie, rodinné terapie, finančního poradenství
a další. Tuto službu jsme zajistili pro 18 osob (dospělí + děti) v celkovém objemu 80 hodin konzultací, které
zajišťovalo 5 odborníků.
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Podpora pěstounských rodin

VÝSLEDKY PRÁCE

Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou umožňuje bezpečný a bezproblémový kontakt
dítěte a pěstounů s biologickou rodinou dítěte. Četnost a způsob kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního
dítěte, vždy předchází pečlivá příprava a individuální jednání s každou stranou zvlášť včetně dítěte. Službu jsme
zajistili pro 8 rodin, celkem jsme asistovali u 22 rodinných setkání.
Vzdělávání mají pěstouni ze zákona povinné. Uskutečnili jsme 8 jednodenních a 3 víkendové semináře. Celkem
se proškolilo 147 dospělých osob a zároveň proběhl program pro 129 dětí. Témata vzdělávání: Soudy v praxi,
Agrese je OK, Škola, pochvaly, motivace…, Virtuální svět a děti v něm, Šikana a jak jí předcházet, Puberta, Drogy, Předsevzetí, cíle a budoucnost, Jak pracovat s výchovnými problémy u dětí, Biologická rodina dítěte a jak s ní
komunikovat.
Odlehčovací péče umožňuje pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou. Zprostředkováváme příměstské i pobytové tábory a tábory pro děti se specifickými potřebami. Zajistili jsme pobyt pro 114 dětí na 73
různých akcích. Uskutečnili jsme vlastní týdenní pobytový tábor s celodenním programem a účastí psychologa,
kterého se zúčastnilo 24 dětí.
Doučovali jsme 4 děti v pěstounské péči, se dvěma dětmi pracovala řečová preventistka.
Doprovázení spočívá v individuálních jednáních našich klíčových pracovníků přímo v pěstounských rodinách
každé dva měsíce. S 18 rodinami jsme byli v kontaktu velmi intenzivně, alespoň jednou týdně. Zorganizovali jsme
pět případových konferencí, tři rodiny jsme intenzivně doprovázeli k soudům a do škol, jedno dítě jsme předali
z pěstounské péče na přechodnou dobu do adopce, uskutečnili jsme besedu pro veřejnost na téma „Napadlo
vás někdy stát se pěstounem?“ a 10 individuálních konzultací na stejné téma.
Spolupracujeme s pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci.
Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci.
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U

Evy vrcholí puberta. Její nálady se střídají jak
aprílové počasí, ale k obvyklým těžkostem spojeným
s dospíváním má Eva navíc starost o rodiče, kteří jsou
drogově závislí. Drogy brali pravděpodobně již před
jejím narozením a kolem šestého roku přestali svůj
život zvládat úplně a malá Eva jim byla odebrána.
Ujali se jí prarodiče, kteří se tak ze dne na den stali
pěstouny.
Jsou období, kdy se rodiče Evě vůbec neozývají
a ona se bojí, že jsou mrtví. Pak jsou zase roky, kdy
se chce matka s Evou vídat a navštěvuje ji u prarodičů doma. Takové návštěvy ale pěstouni nezvládají,
většinou se s dcerou pohádají, dojde na slzy i křik,
často se jim po návštěvě ztratí z bytu cennosti.
Proto se v poslední době se již všechna taková setkání konají v Komunitním centru za asistence našich
pracovníků. Máme možnost mírnit během setkání
emoce. Nahromaděné křivdy, výčitky a zlost zpracováváme s Evičkou už před kontaktem s matkou,
s pěstouny řešíme smutek a bezmoc, se kterou se
mnoho let snaží vyrovnat.
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Podpora pěstounských rodin

V posledních týdnech vidíme na Evě nezvyklou odevzdanost a apatičnost. Matka se opět ozvala s přáním dceru vidět, ale emocionální zatížení by mohlo
její stav ještě zhoršit. Stejný názor má i psycholožka,
která u nás s Evou dlouhodobě pracuje. Na základě
jejího vyjádření pracovnice Oddělení sociálně právní
ochrany dětí matce nedoporučují kontakt s dcerou
a my se snažíme matce celou situaci vysvětlit, zejména přiblížit pocity, které její dcera má. Jakákoliv komunikace je ale velmi těžká, matka si nepřipouští,
že by cokoliv dělala špatně, není ochotna na svém
způsobu života nic měnit, v ničem se přizpůsobit, reaguje nesmyslně a neadekvátně situaci.
Nezbývá nám, než dál doprovázet Evu a její prarodiče na cestě vydlážděné vypjatými emocemi. Ty oscilují mezi láskou a nenávistí a vyrovnání se s nimi je
úkol, který si málokdo dokáže představit.
•••

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Štafeta

VÝSLEDKY PRÁCE

Posláním sociálně aktivizační služby ŠTAFETA je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi z Nového Boru a okolí, které zažívají dlouhodobě tíživou sociální situaci, jež ohrožuje vývoj dětí a celkové
fungování rodiny.
V roce 2016 využilo sociální službu Štafeta 20 rodin. Předškolní klub, který je ambulantní formou služby, využilo
z tohoto počtu 13 rodin.
Terénní pracovníci docházeli přímo do domácností nebo doprovázeli rodiče na úřady, k lékařům, do škol a podobně. Klientům pomáhali se zajištěním chybějících osobních dokladů, při hledání zaměstnání nebo doplnění
pracovní kvalifikace, řešili rodinný rozpočet, předlužení a pomáhali s orientací v systému sociálních dávek. Rodiče
se na ně obraceli s prosbou o pomoc při hledání vhodného bydlení, komunikaci s úřady nebo při řešení rodinných
záležitostí.
Nejčastěji v terénu řešili chudobu rodin s větším počtem dětí a pomoc s přípravou dětí na školní vyučování.
Rodičovské kompetence rodiče trénovali v Předškolním klubu, který byl otevřen každý všední den dopoledne
v Komunitním centru a určen pro děti, které z nějakého důvodu nenavštěvují klasickou mateřskou školu. Děti zde
získaly dovednosti a návyky potřebné pro vstup do základní školy, rodiče se učili být schopni podpořit své děti
v dalším vzdělávání. Průměrně navštěvovaly Předškolní klub čtyři rodiny denně.
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P

ři vstupním rozhovoru do Předškolního klubu bylo
na matce vidět vyčerpání a rezignace. Pomalu se
smiřovala se situací, že její Janička neleze, neklečí,
nestojí, ba ani neovládá úchop v jedné ruce, jak to
umí ostatní děti jejího věku. Ručičku má pokrčenou
a prsty má stále sevřené do pěstičky. Je sice šťastná
a usměvavá, ale čerstvá diagnóza od lékaře nic dobrého nevěstí.
S dalšími třemi dětmi v domácnosti a jako samoživitelka s příjmy jen na nejnutnější výdaje považovala
matka situaci za neřešitelnou. Dojíždět do nemocnice
na rehabilitace bylo nad její možnosti, speciální cviky
doporučené od lékaře neměla čas s dítětem trénovat.
Byla přesvědčena, že nezvládne o Janičku v budoucnu dobře pečovat.
Již první týden v Předškolním klubu jsme s cvičením
začali. Každý den půl až tři čtvrtě hodiny se matka
učila jak cviky správně provést a malá Jana zjišťovala, že to nemusí bolet. Pracovnice klubu začala
docházet jednou týdně do rodiny a pomáhat s vytvořením vhodného prostředí pro Janičku i ostatní děti.

16

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Štafeta
Zprostředkovala kontakt s neziskovou organizací
specializující se na pomoc zdravotně postiženým dětem, naučila se nová rehabilitační cvičení a zapůjčila
vhodné cvičební pomůcky. Matku doprovázela na
různá lékařská vyšetření a byla jí podporou ve chvílích beznaděje.
Po téměř roce spolupráce jsou konečně vidět pokroky. Janička klečí na všech čtyřech, staví se do vysokého kleku a začíná pomalu používat postiženou
ruku. Zapojuje se dobře do kolektivu ostatních dětí
v Předškolním klubu, její sociální a verbální projevy
se velmi rychle zlepšují a děti v kolektivu jí pomáhají.
Velkou změnu pozorujeme i na matce. Její vztah
k dítěti se zlepšil. Je hrdá na to, jaké pokroky Janička udělala, a je si jistá v tom, že se dokáže o Janu
dostatečně postarat.
•••

NZDM Vafle

VÝSLEDKY PRÁCE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle je sociální služba pro děti a mladé lidi věku 6 až
26 let z Nového Boru a okolí, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, ocitli se v obtížné životní situaci
nebo jsou jí ohroženi.
Během prvního roku svého fungování v režimu zákona o sociálních službách
poskytlo NZDM Vafle pomoc 75 klientům.
Zařízení bylo otevřeno každý pracovní den od 15 do 18 hodin v budově Komunitního centra, v pondělí a pátek byla činnost provozována v terénu. Klienti
měli možnost potkávat naše pracovníky nejčastěji na hřišti v Arnultovicích,
v okolí městského kina, na cykloareálu a u sídliště Rumburských hrdinů.
Cílem pracovníků NZDM Vafle je zlepšit sociální situaci svých klientů. Nabízí dětem a mladým lidem pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se
kterými se každý den setkávají. V prostorách klubu pro ně vytváří bezpečný
prostor pro trávení volného času a osobní podporu při realizaci jejich aktivit
a nápadů.
V rámci práce s mládeží proběhly na klubu besedy na tabuizovaná témata
jako je sex, šikana, drogy, tolerance, rasismus, bezpečný facebook a podobně. Uskutečnily se i motivační, volnočasové aktivity jako Tattoo workshop
nebo Kickbox worskhop.
Pracovníci s klienty uskutečnili vzdělávací výlety do Brna do Muzea romské kultury, na zámek v Horní Libchavě,
do Liberce do IQ Landie a další místa Libereckého kraje.
Pracovníkům se podařilo navázat spolupráci s nízkoprahovými kluby v okolí konkrétně s NDZM Koule v České
Lípě a NZDM T – klub v Krásné Lípě. Spolupráce mezi kluby umožňuje dětem ze znevýhodňujícího sociálního
prostředí vyjet mimo svůj obvyklý prostor a seznámit se s vrstevníky.
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NZDM Vafle

Během celého roku probíhalo individuální doučování pro děti prvního i druhého
stupně základní školy.
Na klubu proběhly čtyři nocovačky, které posloužily jako způsob, jak se více s dětmi
a mladými lidmi poznat a upevnit vzájemné vztahy. Klienti se během nocovaček
učili vařit, stolovat, trávit spolu čas a vzájemně se respektovat. Program nocovaček
připravovali pracovníci s klienty společně. Hlavním programem byly řízené diskuze
na aktuální otázky a problémy klientů, bavili jsme se na téma tolerance, velikonoční
zvyky a tradice, bezpečnost na silnicích a podobně. Klienti se zúčastnili akce Ukliďme
Česko!.
Nzdm Vafle pořádala v loňském roce první výjezdní pobyt. Třídenní pobyt proběhl ve Starých splavech se 14
klienty. V rámci pobytu navštívili klienti zemědělskou usedlost, aqua park a bubenický workshop. Pobyt umožnil
holkám a klukům vyjet o prázdninách mimo svůj domov, trávit čas s kamarády, poznat se blíže s pracovníky
a překonávat své hranice.
V NZDM Vafle mají děti a mladí dospělí možnost otevřeně mluvit o problémech a dostat pomocnou ruku, když
ji potřebují.
7. dubna jsme uspořádali oslavu Mezinárodního dne Romů v Městském divadle Nový Bor. Součástí večera bylo
vystoupení tanečního souboru a ochutnávka romských jídel.
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v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016

NÁKLADY

VÝNOSY

Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní provozní náklady
Ostatní finanční náklady

736
29
49
1.622
3.212
948
357
3

Celkem NÁKLADY

6.956

Celkem ZISK/ZTRÁTA

Výkaz zisků a ztrát

-409

Tržby z prodeje služeb
Přijaté dary
Dotace MPSV
Dotace Libereckého kraje
z prostředků MPSV
Dotace Libereckého kraje z rozpočtu
kraje
Granty města Nový Bor
Úřad práce ČR
Státní příspěvek na výkon pěstounské
péče
Příspěvek z Nadačního fondu Albert
Příspěvek z Nadace rozvoje občanské
společnosti
Celkem VÝNOSY

595
9
624
1.691
96
208
340
2.786
32
166
6.547

Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč.
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Rozvaha

ke dni 31. 12. 2016

AKTIVA
Krátkodobý finanční majetek
(pokladna a bankovní účet)
Podíl v s.r.o.
Ostatní pohledávky
Časové rozlišení
Celkem AKTIVA

PASIVA
115
200
19
70
404

Závazky z obchodních vztahů
Závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení
a zdravotního pojištění
Závazky - ovládající osoba
Jiné závazky
Výsledek hospodaření běžného
účetního období
Výsledek hospodaření minulých let
Časové rozlišení
Celkem PASIVA

Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč.
Celá závěrka je k nahlédnutí na www.justice.cz.
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34
96
271
117
181
-409
-163
277
404

Výhled do budoucna

I v dalších letech budeme pečlivě sledovat situaci rodin z Nového Boru a okolí a vymýšlet způsoby, jak pomoci těm
rodinám, které to potřebují. Pro činnosti budeme hledat finanční zdroje ve státním i komerčním sektoru a nadále
zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
Naším dlouhodobým záměrem je vybudovat vlastní prostory, v nichž budeme moci poskytovat všechny služby pod jednou střechou. Rodiny tak získají
pozitivní, lehce přístupné místo určené pro aktivní trávení volného času stejně jako nalezení odborné sociální pomoci. Tzv. Dům rodiny bude místem
setkávání širokého spektra rodin a přispěje k začlenění těch rodin, které se
ocitají na okraji společnosti.
Povinnost zpracovat, aktualizovat a dodržovat standardy kvality, jež nám
ukládá Zákon o sociálních službách a rovněž Zákon o sociálně právní
ochraně dětí, vnímáme jako velkou příležitost zkvalitnit naše pracovní postupy a zajistit vhodné podmínky pro klienty i pro zaměstnance.
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Činnost organizace
podpořili
Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2016 většinu našich aktivit, provozu a mezd.
Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci!

MPSV
Úřad práce ČR
Liberecký kraj
				

Město
Nový Bor

Nadační fond
Albert

NROS

Aktivity projektu Preventivní aktivity na podporu rodiny na Novoborsku byly podpořeny z dotačního programu
Rodina MPSV a z dotačního programu Libereckého kraje na podporu činnosti mateřských center.
Aktivity projektu Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku byly podpořeny z dotačního programu
Rodina MPSV a dotačního programu města Nový Bor.

Aktivity projektu Volnočasové aktivity pro sociálně znevýhodněných dětí a mládeže v komunitním centru
byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje.
Aktivity projektu Podpora vzdělávání dětí a mládeže z Komunitního centra 2016 byly finančně podpořeny
Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM 2016.
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Činnost organizace
podpořili
Děkujeme partnerům za spolupráci:
Dům dětí a mládeže Smetanka
Kultura Nový Bor, s.r.o.
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor
Město Nový Bor
Obec Skalice u České Lípy
Sbor dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy

Děkujeme firemním a individuálním dárcům:
Jizerské pekárny, spol. s r.o.
DOLEŽAL - NB s.r.o.
Ježek software s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
Česká pošta, s.p.
MAVIS Nový Bor s.r.o.
Divadelní spolek Pryskadlo
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Kontakty
Adresa sídla organizace
a Mateřského centra
a miniškolky Koblížek

Adresa komunitního centra

Smetanova 387

Telefon: 724 326 889

Nemocniční 369
473 01 Nový Bor

473 01 Nový Bor
Telefon: 776 78 33 33
IČ: 27004295

Registrace
Organizace je vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 97.

Email: info@rodinavcentru.cz
Web: www.rodinavcentru.cz
www.facebook.cz/rodina.vcentru
Datová schránka: vwbs8t

Podpořte naše aktivity i vy!
Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji.
Číslo účtu naší organizace je 224358220/0300, ČSOB, a.s.

24

Děkujeme.
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