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Poslání
Posláním Charity je z lásky a s láskou pomáhat bližním. Jsme tu pro všechny, kteří hledají podporu nebo pomoc v
nelehké životní situaci. Vycházíme z křesťanských hodnot, z přesvědčení, že každý člověk má svou důstojnost.

Úvodní slovo
Rok 2021 nám přinesl velké výzvy.
Pandemie COVID opět přinesla velká omezení. Všechny služby sice mohly zůstat otevřené (v prvním lockdownu
musely sociální služby zavřít a byl zakázán i telefonický kontakt s klienty), ale omezení zůstala v některých případech
značná. Okres Děčín, kam Šluknov patří, byl v dubnu 2021 pandemií nejvíce postiženým okresem v celé České
republice. Přesto akceptace státem předepsaných opatření rychle klesala a lokality zasažené sociálním vyloučením
tehdy patřily k ohniskům.
V průběhu roku nebylo možné pořádat sportovní akce, které jsou jinak součástí komunitní práce a povzbuzují k
účasti mnoho lidí (např. úklid sportoviště před a po akci). Ani naše hudebna nemohla být veřejně využívána, mohly
tam cvičit pouze kapely, jejichž členové byli jinak pohromadě. Stejně tak to bylo i s naší dětskou taneční skupinou,
museli jsme ji zmenšit, aby se účastnily pouze děti, které patřily do jedné rodiny. Kontakt s klienty jsme vždy
zajišťovali při oboustranném dodržování ochranných opatření, v případě potřeby jsme klientům zajistili i ochranu
úst a nosu. Naše vánoční balíková kampaň – dary od farnosti Schirgiswalde – byla logistickou výzvou s přísnými
bezpečnostními opatřeními, které jsme zvládli na výbornou.
Různá omezení zesilovala problémy, které již existovaly, zejména zneužívání drog a alkoholu. Zatímco ekonomická
situace Romů – starousedlíků - se před Coronou výrazně zlepšila – mnozí našli práci v nedalekém Sasku, ale také v
regionu kolem Šluknova – pandemie však mnohé z toho ukončila.
Problémy byly i u školních dětí. Zde jsme mohli pomoci různými způsoby, jednak online podporou při domácí
přípravě do školy nebo tím, že jsme umožnili dětem, které nemají doma internet, sledovat online výuku v našem
klubu pro děti a mladé. V rámci komunitní práce jsme také zahájili program pro děti do 6 let, který většinou probíhal
přímo sídlišti. Byl zaměřen na malé děti (a jejich rodiče), které se právě přistěhovaly do města a nemohly získat
místo ve školce.
Dalším problémem bylo (a je), že se enormně zvýšil počet přistěhovaných, kteří jsou členy romské komunity. Po
celá léta zde žilo 750 až 800 obyvatel a již tehdy byla romská komunita ve Šluknově největší v celém výběžku. Během
dvou let přibylo 500 nových lidí, především mnohočlenných rodin, které jsou téměř všechny závislé na sociální
pomoci. Důvodem je v přístupném bydlení na Sídlišti. Migrace pokračuje, některé z těchto rodin už dávno zase
odešly, jiné přišly. Mezi starousedlíky a nově příchozími dochází k četným konfliktům.
Tato situace nám značně ztížila práci. Naše sociální služba pro rodiny s dětmi měla mnoho kontaktů s rodinami,
které hledaly materiální pomoc. O rozsáhlejší pomoc pro svépomoc často nebyl zájem. Migrace znemožňuje
nepřetržitou práci s rodinami. V rámci komunitní práce jsme se také velmi snažili navázat kontakt s nově příchozími
a motivovat je, aby se zapojili, ale často setkávalo s nezájmem. Práce sociálních služeb pro děti a mládež byla lepší,
děti a mladí lidé, kteří se sem právě přistěhovali, se o našich nabídkách rychle dozvěděli a vyhledávali je. Ani zde
však pro některé nebyla dlouhodobá práce možná, když se rodiny opět odstěhovaly.
Téma očkování velmi rezonovalo i v romské komunitě. Někteří se nechali očkovat, protože to zaměstnavatel
požadoval, ale většina se k tomu nemohla rozhodnout. Společně s Českým červeným křížem jsme naplánovali na
listopad nízkoprahovou očkovací kampaň uprostřed Sídliště se stany, hudbou a pohoštěním. Pár dní předtím došlo
na Sídlišti k tragédii a akce byla zrušena.
Finančně to v roce 2021 vypadalo relativně dobře. Díky dofinancování Ústeckým krajem jsme mohli našim
zaměstnancům vyplatit za jejich náročnou práci výraznou odměnu (kraj pak bohužel v roce 2022 výrazně omezil
financování). Komunitní práce opět ze 70 % financoval Úřad vlády, chybějící prostředky jsme získali od Renovabis,
diecéze Eichstätt a soukromých dárců. Diecézní charita Litoměřice nás při několika příležitostech finančně
podpořila, například nákupem vybavení pro program s malými dětmi a v pomoci samoživitelům v nouzi.
Děkujeme všem, kteří podpořili naši práci v roce 2021!

Dr. Evelin Habel, ředitelka

Klub Ambrela
Klub Ambrela je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 12 let.
Identifikátor: 8168410.
Služba je poskytována od 1. ledna 2013.
Adresa: T. G. Masaryka 611, Šluknov.
Klub nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času dětem, který je mezi 6-12 roky a jsou ohroženy sociálně
nežádoucími jevy. Nabízíme klientům najít východisko z těžké životní situace, trávit aktivně a smysluplně volný čas
a učit se novým dovednostem využitelným v reálném životě.
V roce 2021 měl Klub Ambrela 133 uživatelů.
Služba byla podpořena Ústeckým krajem a dárci.
Poslání
Nízkoprahové zařízení Klub Ambrela poskytuje prostřednictvím sociální služby podporu dětem ze Šluknova a
blízkého okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a snaží se tak zlepšovat jejich životní situaci.
Cíle
Cílem Klubu je poskytovat klientům ze Šluknova a okolí služby, které vyplývají z jejich potřeb a prostřednictvím
kvalitně poskytovaných sociálních služeb zmírňovat negativní dopady vyplývající ze života v podmínkách sociálního
vyloučení a zvýšit tak šance uživatelů na sociální začlenění.
Cílová skupina
Služby Klubu jsou poskytovány dětem ve věku 6-12 let, žijícím většinou na šluknovském sídlišti, kteří:
-

Pocházejí ze sociálně slabých rodin
Jsou v nepříznivé životní situaci
Jsou ohroženi sociálním vyloučením
Jsou členy etnické menšiny, která je ohrožena diskriminací
Volný čas tráví převážně pasivně a jsou tak ohrožení sociálně nežádoucími jevy
Jsou ohrožení rizikovým způsobem života
Žijí v v lokalitě zasažené sociálním vyloučením.

Provozní doba služby
Pondělí – čtvrtek: 12:00 – 17:30.
O prázdninách je nastavena provozní doba dle aktuálních potřeb.
Nabídky aktivit
V klubu nabízíme širokou škálu aktivit. Od výtvarných, jako je malování, kreslení, vybarvování přes sportovní –
míčové, Kung-fu, společenské hry až po vaření.
Snažíme se aktivity nabízet na míru dětem tak, abychom vždy cílili na jejich slabiny, které se snažíme rozvíjet a
posilovat. Například u společenských her trénujeme pozornost, rozlišování, čtení či sluchovou a zrakovou paměť. U
sportovních aktivit ukazujeme dětem, jak mohou i samostatně trávit smysluplně čas – výlety po okolí, rozvoj
pohybových schopností a dovedností. Výtvarnými aktivitami se snažíme klienty vést k pořádku, systematičnosti a
kreativitě. Při vaření či pečení učíme děti samostatnosti v domácnosti, především pak v kuchyni. Děti se učí postupy
vaření, jak správně krájet zeleninu, maso, jak zapnout troubu, vařič atd.
Při všech aktivitách u klientů aplikujeme individuální přístup. Snažíme se vždy aktivitu propojit se smysluplným
rozhovorem, který nám pomáhá analyzovat problémy klientů.

Během první části roku 2021 ještě stále platila proti covidová opatření, kvůli kterým byl provoz klubu omezen. Avšak
i přes tato omezení zvládli pracovníci komunikovat s klienty prostřednictvím online platforem. Klientům bylo také
nabízeno doučování, pomoc s úkoly či účast na online výuce přímo z klubu, kde byly zajištěny notebooky a
internetové připojení.
Hodnocení, problémy, řešení
Na toaletách jsou nově umístěny schránky na stížnosti, kam nám mohou děti napsat cokoli, co se jim v klubu nelíbí.
Samozřejmě nám to mohou říct i osobně, kdy uděláme ze stížnosti zápis a následně se v týmu domluvíme, jak
stížnost vyřešit.
Jakýmkoli problémům se snažíme předcházet – klienty vždy poučíme o bezpečnosti práce, seznámíme je s danými
pravidly. Pokud se však vyskytne nějaký problém, snažíme se jej řešit v klidu a tak, abychom byli všichni spokojeni
s výsledkem.
Vzdělávání
Během uplynulého roku se zaměstnanci Klubu účastnili hned několika kurzů. Ty byly vybírány s ohledem na potřeby
jednotlivých pracovníků. Za zmínku jistě stoji akreditovaný kurz s Alešem Herzogem zaměřený na individuální
plánování s názvem „Úvod do individuálního plánování“.
Plány
V roce 2022 se chceme zaměřit na připomínky z rozvojového auditu České asociace streetwork, které jsou
především metodické. V plánu máme také navázat intenzivnější spolupráci s ostatními službami Charity Šluknov
a také se školou a dalšími institucemi. Rovněž bychom chtěli zavést pravidelné volnočasové aktivity a učit tak
uživatele odpovědnosti a pravidelnosti.

Bary Ambrela

Bary Ambrela je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež určené dospívajícím a mladým dospělým ve věku 11 až 26
let.
Identifikátor: 6661939.
Služba je poskytována od 1. ledna 2017.
Adresa: Tyršova 720, Šluknov.
Klub Bary Ambrela, neboli „INTR“, nabízí dospívajícím a mladým dospělým ze Šluknova a jeho blízkého okolí pomoc,
radu a podporu při zvládání složitých životních situací. Podporujeme zde zdravé, bezpečné a smysluplné trávení
volného času prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, informací a odborné podpory. Pomáháme
zvládat studijní povinnosti a vytvářet příznivé skupinové prostředí. Aktivity, radu a podporu poskytujeme v klubu i
venku na ulici. Služba je bezplatná. Službu mohou využít dospívající a mladí dospělí zažívající složité životní situace
či období života.
V roce 2021 měl Bary Ambrela 176 uživatelů.
Služba byla podpořena Ústeckým krajem, Renovabis, Diecézní charitou Litoměřice a soukromými dárci.

Provozní doba
Zařízení je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 12:30 do 19:00 hod. V těchto dnech jsme pro uživatele k dispozici i
v dopoledních hodinách vč. pátku, kdy mohou po domluvě využít individuální konzultace. V odpoledních hodinách
se také naši pracovníci pohybují v ulicích Šluknova v rámci terénní práce, kde vyhledáváme mládež a mladé dospělé
spadající do naší cílové skupiny.
V prvních třech/čtyřech měsících roku 2021 se klub Bary Ambrela pomalu vracel k běžnějšímu chodu v období
pandemie Covid-19, kdy byl klub nějakou dobu pro klienty uzavřený úplně. Zaměstnanci pracovali na home office a
komunikovali s uživateli online cestou popř. bylo možné individuální osobní setkání v klubu za dodržení všech
bezpečnostních pravidel. Po otevření byl klub ještě určitý čas omezen a to převážně kapacitou např. 2 klienti na
jednoho pracovníka v délce trvání max. 1 hodiny. Změna omezení se vždy přizpůsobila aktuální covidové situaci.
V první polovině roku, tak nebyla návštěvnost příliš vysoká, což ovšem uživatelé „dohnali“ v polovině druhé. Celkem
tak klub Bary Ambrela navštívilo 176 uživatelů.
Na jaře jsme tedy postupně směřovali k běžnému chodu. Léto bylo věnováno venkovním aktivitám. Např. jsme
spojili své síly s Klubem Ambrela a uspořádali v rámci „Léta na Sídlišti“ talentovou soutěž pro naše obě cílové
skupiny, kde uživatelé soutěžili ve zpěvu a tanci a prázdniny jsme ukončili opékáním buřtů na zahradě. Na podzim
jsme vzali dvě početnější skupiny mládeže do kina ve Varnsdorfu. Dále jsme využili hezkého podzimního počasí a
uspořádali společné pečení pizzy ve venkovní peci. Podzim bez Halloweena by byl jako podzim bez listí, proto
nesměla chybět strašidelná halloweenská párty. Rok jsme uzavřeli vánočním posezením a rozdáváním dárků.
V průběhu celého roku probíhají také pravidelné aktivity jako je velmi oblíbené vaření a tvoření/vyrábění tematicky
zaměřené na konkrétní roční období či událost jako je např. Den matek, Valentýn, Advent apod.
Vedle volnočasových aktivit v rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností se s našimi uživateli věnujeme
také prevenci, která probíhala převážně na bázi rozhovorů, besed a promítání videí/filmů. Se staršími jsme dále
navštívili Vyšší odbornou školu sklářskou/Střední školu Nový Bor a Střední průmyslovou školu TOS VARNSDORF ve
dnech otevřených dveří. Dospívajícím a mladým dospělým jsme pomáhali hledat brigády či první zaměstnání po
ukončení ZŠ, radili jsme s napsáním životopisu a sdíleli jsme zkušenosti s pracovními pohovory.
Vzdělávání
Jako stále se rozvíjející služba absolvujeme každoročně akreditované vzdělávací kurzy a stáže s ohledem na potřeby
konkrétních pracovníků i celého týmu. V roce 2021 se jednalo např. o Úvod do individuálního plánování pořádaného
Ing. Mgr. Alešem Herzogem a kurz Zjišťování názoru dítěte (Vzdělávací centrum pro veřejnou zprávu ČR).

Plány
V roce 2022 nás čeká rozvojový audit České asociace streetwork, z.s., který nastaví zrcadlo naší službě, ukáže na
oblasti služby, jež můžeme zlepšit, zapracovat na nich a naopak potvrdí kvality služby, v čem pokračovat nebo na co
nového můžeme cílit.
V každém případě bychom se chtěli v příštím roce zaměřit na nastavení pravidelnosti ve vybraných výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních aktivitách, více spolupracovat s ostatními službami v Charitě Šluknov a
zviditelnit/přiblížit naší službu širšímu okruhu potenciálních uživatelů např. prezentací či besedami na základních
školách apod.

Ambrela pro rodinu
Ambrela pro rodinu je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Identifikátor: 3112502.
Služba je poskytována od 16. září 2013.
Pomáháme rodinám, aby byly schopné co nejlépe samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým
dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj. Jsme tu pro rodiny, které se ocitly
v těžké životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout bez pomoci.
V roce 2021 spolupracovala služba Ambrela pro rodinu se 128 rodinami.
Služba byla podpořena Ústeckým krajem, Diecézní charitou Litoměřice a soukromými dárci.
Provozní doba
ambulantně – Tyršova 720, Šluknov
Pondělí - čtvrtek od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Pátek od 8.00 – 12.00 domluvené aktivity s klienty
v terénu - na území města Šluknov a přilehlých obcí (Velký Šenov, Lipová, Dolní Poustevna, Vilémov, Mikulášovice,
Lobendava).
Pondělí - čtvrtek od 10.00 – 15.00
Pátek od 8.00 – 12.00 domluvené aktivity s klienty
Zásady
Ke každému klientovi/rodině přistupujeme individuální, respektujeme práva klientů, podporujeme klienta/rodiny v
řešení své nepříznivé situace tak, aby se nestala závislou na sociální službě, vytváříme podmínky k omezení
předsudků a negativního hodnocení uživatelů naší služby ve společnosti. Služba je poskytována zdarma.
S čím pomáháme
Rok 2021 byl dalším rokem s omezeními a dodržováním hygienických opatření kvůli nemoci Covid-19. Klienty jsme
navštěvovaly s ochrannými pomůckami (respirátory, dezinfekčními prostředky) pokud to bylo možné, většinou jsme
s nimi vedly rozhovory v oddělených místnostech nebo ve venkovních prostorách, abychom zabránily šíření nemoci.
Klienti též dodržovali hygienická opatření, pokud nás navštívili, nošením roušek a používáním dezinfekčních
prostředků, které jsme jim poskytli.
Vzhledem k těmto opatřením většina institucí zavedla možnost vyřizování různých záležitostí prostřednictvím
internetu. Díky tomu nás klienti měli možnost využít i při vyřizování např. převodu elektřiny, dávek atd., kdy jsme
klientům umožnili přístup na internet a k tiskárně.
Bohužel s důvodu omezení kontaktů kvůli šíření Covid-19 jsme v tomto roce nemohli s klienty/rodinami vytvářet
společné aktivity, jako bylo např. oblíbené pečení nebo vaření.
Rok 2021 byl rokem mnoha nových rodin, které buď přišly o bydlení z důvodu neplacení nájmu, uplynutí nájemní
smlouvy nebo zvýšení nájmu který již finančně neutáhly. Některé rodiny zde již měly vazby na své další rodinné
příslušníky, kterým chtěli být na blízku. Problematika bydlení je dlouholetým a nejčastějším problémem našich
klientů. U některých se nám podařilo jejich situaci v této oblasti vyřešit novým bydlením popřípadě zlepšit jejich
špatnou nevyhovující bytovou situaci formou materiální pomocí. Některým rodinám opakovaně hrozilo, že přijdou
o střechu nad hlavou. I těmto rodinám se nám dařilo různými materiálními nebo finančními prostředky a naší
podporou při jednáních s úřadníky či pronajímateli této situaci zabránit.
Dalšími nejčastějšími problémy našich klientů byly dluhy, především na nájmu, elektřině atd., Častým problémem
bylo i výživné a novinkou, která od července tohoto roku byla zavedena, bylo náhradní výživné, které má pomoci
samoživitelům, kterým jejich partner či partnerka výživné neplatí. Těmto klientkám nebo klientům jsme pomáhali s
vyřízením této dávky.

V rámci naší služby spolupracujeme s rodiči, kteří mají děti umístěné v ústavní péči. Během naší spolupráci s těmito
rodinami se nám podařilo zajistit zázemí pro návrat dětí zpět do rodin.
Plány
V dalším roce bychom rádi obnovili společenské aktivity s rodinami pro získání větší důvěry a povědomí o naší
službě. Dále bychom se chtěly zaměřit na větší podporu samostatnosti klientů, tím, že klienty budeme více
motivovat k vlastní činnosti.
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Farnosti/oblast
působnosti
Služby a projekty

Charitní objekty
Charitní rada
Bankovní účty

Charita Šluknov
T. G. Masaryka 611, CZ-407 77 Šluknov
Tel.: 00420-722 681 035 (Habel)
00420-602 236 279 (Svobodová)
Mail: info@charitasluknov.cz
www.charitasluknov.cz
73635502
Samostatná registrovaná právnická osoba, účelové zařízení římskokatolické
církve
Litomĕřická
1. června2011, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
Dr. Evelin Maria Habel
Šluknov, Království, Velký Šenov, Lipová, Lobendava, Dolní Poustevna,
Mikulášovice, Vilémov
Klub Ambrela – Nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 12 let(od 1.1.2013,
identifikační číslo 8168410)
Bary Ambrela - Nízkoprahové zařízení pro mládež od 11 do 26 let (od 1.1.2017,
identifikační číslo 6661939)
Ambrela pro rodinu - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (od
16.9.2013, identifikační číslo 3112502)
Komunitní práce
Sociální bazar
Projekt FEAD – materiální pomoc
Podporované zaměstnávání, výkon veřejné služby a obecně prospěšných prací
T. G. Masaryka 611, Tyršova 720 - Šluknov
P. Pavel Procházka, Dr. Evelin Habel, Bc. Kamila Svobodová, DiS.
- Oblastní charita Šluknov, 2655837329/0800 u České Spořitelny, a.s.,
Pivovarská 651, Šluknov, IBAN CZ11 0800 0000 0026 5583 7329, BIC GIBACZPX
- Regionalcaritas Šluknov, Kreissparkasse Bautzen, IBAN:
DE53855500001002006844, BIC:SOLADES1BAT
- Sozialwerk der Ackermanngemeinde, IBAN: DE05750903000002122200,BIC:
GENODEF1M05, Kennwort „Sozialarbeit Dr. Habel“

Kontakty
Management

Dr. Evelin Habel
Ředitelka
Bc. Kamila Svobodová, DiS. Zástupkyně ředitelky

+420 722 681 035
+420 602 236 279

habel@charitasluknov.cz
svobodova@charitasluknov.cz

Klub Ambrela – nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 12 let
Bc. Nina Zajícová
Sociální pracovnice
+420 733 160 911

zajicova@charitasluknov.cz

Bary Ambrela – nízkoprahové zařízení pro mládež od 11 do 26 let
Jana Čechová, DiS.
Sociální pracovnice
+420 734 799 081

cechova@charitasluknov.cz

Ambrela pro rodinu – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Eva Klímová, DiS.
Sociální pracovnice
+420730 548 302
Lenka Deňová
Pracovnice v sociálních službách +420605 148 212
Radka Kováčová
Pracovnice v sociálních službách +420 734 799 078
Petra Schwarzová
Pracovnice v sociálních službách +420 733 160 913

klimova@charitasluknov.cz
sas@charitasluknov.cz
sas@charitasluknov.cz
sas@charitasluknov.cz

Komunitní práce
Jan Cína
Roxana Kovačová
Bc. Martin Šeda

Komunitní pracovník
Komunitní pracovnice
Komunitní pracovník

+420 734 799 080
+420 734 799 080
+420 734 328 986

komunitniprace@charitasluknov.cz
komunitniprace@charitasluknov.cz
prace@charitasluknov.cz

Ekonomická část

