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1.Úvodem 
 

Jak jsme v Kolpingově domě naložili s covidem? 

 
V předjaří roku 2020 jsme trochu s obavami (někteří po návratu z italských hor) očekávali první 

pokyny z vládních pozic. Do jaké míry se nová epidemická situace dotkne naší existence? Budeme 

moci dál poskytovat sociální služby jako doposud? Nečekali jsme dlouho, již 3.3.2020 jsme obdrželi 

první metodický pokyn z MPSV, kde nám bylo prozatím doporučeno: 

- Chránit se před nákazou dnes již obecně známými opatřeními (roušky, mytí rukou, 

rozestupy) 

- Zakázat v AD (azylovém domě) návštěvy 

- Zásobit se 

- Vypracovat krizový plán pro případ výskytu nákazy v zařízení 

První tři opatření bylo možné zavést ze dne na den a narodil se i krizový plán. Stát nám poskytl 

dotaci na nákup ochranných pomůcek. Ke konci března doporučení nahradily první příkazy a 

zákazy, které však všichni ochotně dodržovali: vůbec žádné návštěvy, pohyb osob v objektu pouze s 

rouškami a omezený pobyt klientů mimo objekt. Z vlastní iniciativy jsme upravili střídání 

zaměstnanců na pracovišti tak, aby se pokud možno nepotkávali, a navíc jsme vytvořili 2 skupiny 

zaměstnanců pro případ, že by se jedna dostala do styku s nakaženým a musela do karantény. Porady 

s matkami probíhaly venku na zahradě. Služby jsme však poskytovali dál bez větších omezení, 

pouze sociálně právní poradenství bylo poskytováno telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 

Pouze Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi jsme museli na základě nařízení vlády na 2 

měsíce přerušit, jelikož se tato služba realizuje při osobních návštěvách u klientů, ale v květnu už ji 

bylo možné znovu zahájit. Azylový dům a Krizová pomoc probíhaly bez přerušení, pouze 

s upraveným režimem. 

 

A pak, když začalo teplo, nám už bylo hej. Zdálo se, že nebezpečí je zažehnáno. Roušky se odložily, 

opatření uvolnila, zahájila se letní sezona se vším všudy: koupání, turistika, návštěvy, zahrada. I 

když jsme se v azylovém domě přeci jen drželi trochu zpátky, léto nás osvěžilo a pobyt venku jsme 

matkám ani dětem nijak neomezovali. Ovšem později jsme za to zaplatili stejnou daň, jako všichni 

ostatní. 

Na podzim se znovu vrátila všechna přísná opatření včetně rozdělení služeb na pracovišti tak, 

abychom se vzájemně neohrožovali, a kdo to s ohledem na pracovní náplň splňoval, začal pracovat 

částečně i z domova. Ke slovu se dostala informační technologie, videokonference a znovu sociální 

poradenství přes telefon. Bylo nutné udělat nezbytné úpravy v informačním a kamerovém systému.  

Bohužel jsme začali počítat i první ztráty, i když naštěstí nebyly na životech. Celkem nám 

onemocněli 3 zaměstnanci. Museli jsme také narychlo odvolat již svolanou valnou hromadu. Co 

s tím? Potřebovali jsme přece schválit hospodářský výsledek a zprávu o činnosti ještě za rok 2019, 

abychom mohli pokračovat dál. Naštěstí jsme mohli následovat příkladu národního svazu a valnou 

hromadu provést formou per rollam, tedy hlasovat korespondenčně nebo prostřednictvím e-mailu. 

Jakožto pracovníci v sociálních službách jsme dostali i odměny, kterými jsme na konci roku potěšili 

zaměstnance. Sice jsme přišli o tradiční společný oběd na konci roku, ale Mikuláš přišel za dětmi 

alespoň na dvůr.  Vánoce byly trochu jiné, každá rodinka musela být doma sama, ale štědří lidé 

nezapomněli na dárky pro matky a děti pod stromeček ani tentokrát.  

 

Často slýchám povzdechy, že takové divné časy tu ještě nebyly, co svět světem stojí. Ale i v této 

těžké době nám mohou být kompasem slova našeho zakladatele Adolfa Kolpinga: „Čas sám o sobě 

je naprosto bezcenný, svou hodnotu získává až prostřednictvím naší činnosti v něm“.  

 
Jana Zemanová 
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2. Poděkování 
 

 

Poděkování patří všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2020 podpořili naše 

aktivity pro ochranu rodiny před patologickými sociálními jevy. Vedle dobrovolníků  

   z řad představenstva, sympatizantů a členů významně přispěli/y: 

 

 

Fyzické osoby: 

 

Eliášová Petra  

Jaroš Ondřej 

Kožená Marie 

Kožuská Tereza 

Královec Josef 

Marková Jana 

Mátl Vít 

Matyas Natalie 

Růžička Jan 

Wagenknecht Lukáš 

 

 

Instituce a firmy: 

 

Evropský sociální fond  

Expodum.cz 

Immofinanz Services, s.r.o. 

Kolping Bamberg  

Kolping Dresden-Meissen 

Magistrát HM Prahy  

MČ Praha 3 

MČ Praha 7 

MČ Praha 8 

Ministerstvo práce a soc.věcí 

MP Logic s.r.o 

Nadace Člověk člověku 

Nadace Naše dítě 

Nadační fond Skils 

Opportunus s.r.o. 
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3. Historie a vznik Kolpingova díla 

 
Kolpingova rodina Praha 8 

 
je kolektivní člen hlavního spolku Kolpingovo dílo ČR a současně 

Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Má 

vlastní právní subjektivitu. 

 

Zakladatelem svazu je německý katolický kněz Adolf Kolping, který od 

roku 1850 inicioval po celé střední Evropě zakládání spolků na podporu 

chudých tovaryšů v době velké hospodářské krize, která devastovala 

řemeslný stav nejen materiálně, ale rovněž morálně. Mladíci, kteří ztratili 

dosavadní zázemí v rodinách řemeslných mistrů, ježto nedokázali nadále 

konkurovat vznikajícím manufakturám, se soustřeďovali ve velkých 

městech v laciných ubytovnách, kde čekali na svou pracovní příležitost 

špatně placené práce v továrně. Kromě nejisté materiální existence byli 

ohroženi i mravně. Adolf Kolping nabízel alternativu: spolkové domy, 

které poskytovaly materiální, duchovní, vzdělávací a výchovnou pomoc. Kolping již ve své době 

razil princip, že nejúčinnější pomocí je podpořit člověka tak, aby byl schopen se o sebe postarat sám. 

Kladl při tom důraz především na celoživotní vzdělávání, ale i zakládání svépomocných skupin a 

spolků. Tovaryši si své domy spravovali sami prostřednictvím volené samosprávy.  

 

Adolf Kolping poznal z vlastní zkušenosti, jak těžký úděl měla v době hospodářské krize mládež. 

Přestože byl nadaný, rodina neměla prostředky na jeho studia, a proto se nejdříve vyučil ševcem. 

Jeho touha po vzdělání a velká píle však nezůstala bez povšimnutí a tak nakonec vystudoval za 

pomoci mecenášů. Školy zvládl v polovičním čase, než měli k dispozici jeho mladší spolužáci. I 

později pracoval za dva: vedle svých kněžských povinností byl úspěšným publicistou, vydával 

vlastní noviny, byl autorem mnoha článků o významu rodiny a víry pro jednotlivce i celou 

společnost, zakladatelem spolkových domů a především neúnavným šiřitelem myšlenky pomáhat 

lidem na okraji společnosti prostřednictvím vzdělávání a duchovní výchovy. V průběhu své činnosti 

se neustále potýkal s byrokracií a čelil nejrůznějším útokům úřednických šimlů, ba i pohoršením z 

řad vlastní církve. Již za jeho života však vznikly desítky spolkových domů na podporu pracující 

mládeže po celé střední Evropě. V českých zemích zapustil svaz své kořeny již v r. 1852. 

 

Kolping také celý život zápasil o své zdraví. Z důvodu naprostého vyčerpání neúnavnou prací 

zemřel předčasně po několikadenním zápase o vlastní dech. Papežem Janem Pavlem II. byl označen 

za sociálního apoštola církve a v říjnu r.1992 v Římě blahořečen.  Má velké zásluhy na formulování 

sociální nauky katolické církve 

        

V současné době vykonává Kolpingovo dílo angažovanou sociální práci ve více než 50 zemích 

všech kontinentů a eviduje přes půl miliónu členů. Je nositelem statutu poradce při OSN, 

Mezinárodním úřadu práce (ILO) a Radě Evropy.  
 

Všechny články svazu jsou řízeny demokraticky voleným představenstvem, jehož členem bývá i 

duchovní osoba. Kolpingova rodina Praha 8 byla založena v roce 1993.  Ke konci roku 2020 

evidoval náš spolek 44 dospělých členů.  
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4. Poslání, postoje, úkoly a cíle 

                    … bolesti doby vám ukážou, co máte dělat ….    (A.Kolping) 
 

 

Kolpingova rodina navazuje svou činností na Program Mezinárodního Kolpingova 

díla 

 
I. Základní poslání: 

Kolpingova dílo v duchu křesťanské solidarity a zodpovědnosti za obecné blaho přispívá 

svou činností k řešení sociálních problémů. Pro konkrétní zaměření své práce se členové 

rozhodují na základě sociálních potřeb v místě působení organizace. Kolpingova rodina 

Praha 8 naplňuje své poslání především pomocí ohrožené rodině. 

 

II. Postoje, cíle, úkoly a prostředky: 

 

1. Manželství a rodina.     

       

Postoj:        Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti.  

 

Cíl:              Důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochrana prostřednictvím zákonných,  

                    politických a sociálních opatření.  

 

Úkol:           Hlavním úkolem spolku je posílení a zachování základních funkcí ohrožené rodiny. 

 

Prostředky: Poskytované sociální služby. Společenská angažovanost členů spolku. 

 

2. Práce a povolání.  

 

Postoj:        Práce není jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou  

                   společnosti.  

 

Cíl:            Důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivá odměna za vykonanou práci.    

       

Úkoly:        Celoživotní vzdělávání členů. Zvyšování kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním  

                   a posílení jejich šancí na trhu práce. 

 

Prostředky: Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky,    

                    stáže). Kvalifikační a rekvalifikační nabídky uživatelům soc. služeb (kurzy, besedy). 

 

3. Společnost a stát. 
 

Postoj:        Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních lidských práv a svobod. 

 

Cíl:             Aktivní účast členů i uživatelů služeb na demokratickém spoluutváření společnosti.   

 

Úkoly:         Vytvoření základního povědomí o právech a povinnostech občanů a rodičů 

 

Prostředky: Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky,  

                    stáže). Sociálně-právní poradenství. 
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5. Organizační struktura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingovy rodiny                                                                                      Kolpingovy rodiny 

  

   

 

 

 

 
 

Shromáždění členů 
vrcholný orgán spolku, rozhoduje o základních úkolech, postupech a cílech, 

volí členy představenstva, předsedu a sekretáře,  revizní komisi 

                          schvaluje plány a  zprávy o činnosti a hospodaření spolku 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení představenstva:                                                          Složení revizní komise: 

                                                                                                            

Předseda:                                   Tomáš Kašpar                                         předseda:         Václav Baše 

Sekretář, statutární orgán:         Mgr. Jana Zemanová                            členka:              Jitka Krausová 

Další členové:                             Blanka Mühlhoferová                            členka:              Vladimíra Mimrová 

                                                    Ing. Miroslav Brabec   

                                                    Anna Zemanová 

                                                    Petr Matiášek 

                                                    Magdalena Kašparová   

  Duchovní správce:                    Mgr, Pavel Klimovič                                 
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Představenstvo 
 výkonný orgán spolku, řídí jeho 

činnost  mezi jednotlivými 

shromážděními členů 

         ze své činnosti se zodpovídá 

            shromáždění členů    

 je voleno tajným hlasováním                                                                                              

Revizní komise 
 kontroluje práci představenstva 

 kontroluje hospodaření sdružení 

 kontroluje činnost a hospodaření  

jednotlivých projektů 

 je volena shromážděním členů 

Mezinárodní Kolpingovo 

dílo 

sídlo v Kolíně nad Rýnem 

 

 

 
Kolpingovo dílo ČR 

    sídlo ve Žďáru nad 

Sázavou 

 

 

Kolpingova rodina 
sídlo Praha 8, Bohnická 32 

 

 



 

 

 

6. Činnost spolku 

 

 

Činnost Kolpingovy rodiny v Praze 8 je strukturována do 2 základních oblastí: 
 

1. Sociální služby (podrobněji na str.9-12) 

 

Hlavní činnost spolku. 
Spolek poskytuje od r. 1994 sociální služby rodinám ohroženým sociálním vyloučením, 

především matkám s dětmi v těžké životní situaci, registrované jako:  

 

 Azylový dům  

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Krizová pomoc 

 

Zaměřuje se na mladé rodiče vyžadující podporu a pomoc, bez funkčního rodinného 

zázemí a zkušeností, kteří vykazují rodičovskou nezralost, jsou ohroženi sociálním 

vyloučením, popř. žijí rizikovým způsobem života. Připravuje je pro samostatný život a 

kompetentní rodičovství. Sociální služby jsou poskytovány v zařízení Kolpingův dům a 

v tréninkových bytech.  

 

                      

2. Spolková činnost  

 

Zahrnuje veškeré akce spolku určené především jeho členům, které jsou vzdělávacího, 

společenského nebo volnočasového charakteru.  

 

            Z důvodu proticovidových opatření byla v r.2020 práce s členskou základnou velmi  

            utlumena. Museli jsme zrušit plánované skupinové akce, jako např. účast na Mezinárodním 

            mírovém putování ve Slovinsku a partnerské česko-německé setkání s Kolping Dresden- 

            Meissen v Neratově.  
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7. Sociální služby 

 
Služba 1: Azylový dům  
– služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese: Praha 8, Bohnická 32 

 

Azylový dům nabízí dlouhodobé ubytování a základní sociálně právní poradenství matkám s dětmi 

v obtížné životní situaci, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a rizikovým způsobem života. 

V mnoha případech se pobytem v Kolpingově domě předejde umístění dítěte do ústavní výchovy. 

 

Kapacita azylového domu umožňuje bydlení 7 rodinám v garsoniérách s vlastním příslušenstvím, 

kuchyňským koutem a základním vybavením nábytkem, ložním prádlem, kuchyňskými spotřebiči a 

nádobím. K dispozici jsou dále 3 pračky, počítače s připojením na internet, společná hala. U domu je 

dvůr a zahrada s pergoůou a dětským hřištěm.  

 

V Kolpingově domě získávají rodiny také pomoc potravinové banky, pleny, šatstvo, obuv, hračky a 

kočárky a vozítka z charitního skladu. 
 

Služba Azylový dům zahrnuje tyto základní prvky: 

- Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy  
- Poskytnutí ubytování 

- Základní sociálně právní poradenství 
- Potravinovou a materiální pomoc  
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

konkrétně:  

  podporu rodičovských, sociálních a „hospodyňských“ dovedností  

 zvyšování úrovně vzdělání a vědomostí 

 podporu při vstupu na trh práce 
 

 

Statistiky AD 2020     

Celkem klientů 48 
    z toho dospělých  21 
    z toho dětí 27 
    

Počet hodin přímé práce  3458 hodin 

Průměrné trvání pobytu  6,5 měsíců 

Počet přepočtených úvazků 6,6 
    

Náklady 4214035 
 Osobní náklady 3347011 
 Materiálové náklady  265742 
 Energie 189335 
 Opravy a údržba 59632 
 Spoje 23080 
 Nájemné 99544 
 Vedení účetnictví 89000 
 Vzdělávání a supervize 8370 
 Ostatní služby 97170 
 Pojištění, poplatky, jiné náklady              35151  

 
Výnosy 4214035 

 Dotace EU 3325000 
 Příjmy od klientů 470325 
 Nadace Člověk člověku 71000 
 Nadace Naše dítě (věcné dary) 17000  

Dotace MPSV (COVID) 212126  

Potravinová banka 7454  

Dary - fyzické a právnické os 108000  

Ostatní příjmy 3130  
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Popis jednotlivých aktivit azylového domu 

 
 

1.Dlouhodobé  ubytování v bytě azylového domu s vlastním příslušenstvím a vybavením poskytuje 

bezpečné zázemí rodině po dobu dostatečně dlouhou k vyřešení nepříznivé sociální situace. 

 

2. Soc. pracovnice konzultují s uživateli služeb nejméně 1x týdně. Podílely se na sestavení plánu 

řešení nepříznivé soc.situace, vytváření povědomí o právech a povinnostech rodičů, stabilizaci 

financí. Sledovaly naplňování osobních cílů pobytu a hledání cest k jejich naplnění.  

 

3. Vytváření nových návyků a dovedností se věnují 2 lektorky přímo v bytech klientů individuálně, 

ale i při skupinové práci v kurzech vaření, pečení a ručních prací. Matky se učily připravovat dítěti 

stravu odpovídající jeho věku, pozorovat jeho zdravotní stav a přiměřený vývoj, správně jej 

ošetřovat,  pravidelně prát a uklízet, šít, tvořit různé výrobky, hospodárně nakupovat a skladovat 

potraviny, používat vhodné pomůcky a prostředky. Každé matce bylo věnováno několik hodin 

týdně, v některých případech i denně. 

 

4. Rodiče se v průběhu roku zúčastňovali společných besed s psycholožkou, pokud to dovolila 

covidová situace, na téma úskalí ve výchově, partnerské vztahy, komunitní vztahy. Některé matky 

využily možnost individuální pomoci. 

 

5. Videotrenerka vedla matky při rozboru pořízené nahrávky (hra, krmení, koupání) ke sledování 

projevů dítěte a ke zhodnocení vlastní reakce: zda byla potřeba dítěte správně rozpoznána, přiměřeně 

uspokojena, zda byla zkušenost pro dítě povzbuzující a vedla ho k dalším komunikačním pokusům. I 

tato práce musela být v průběhu roku omezena vládními nařízeními. 

 

Cílem pobytu je vytvořit bezpečné zázemí pro vyřešení nepříznivé sociální situace a připravit 

uživatele služeb na nový start do života v běžné společnosti. Průměrná délka pobytu je cca 1,5 roku. 

Po uplynutí této doby je možné přejít do jednoho z tréninkových bytů, které odpovídají běžnému 

způsobu nájemného bydlení. Zde se rodiny s občasnou podporou druhé služby (Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi) adaptují na samostatný způsob života. 

 

 

V  Kolpingově domě vykonávali odbornou praxi studenti z vyšších odborných sociálně-právních 

škol (např. Jabok,  VOŠ Soc-právní Jasmínová ul., Evangelická akademie, Vysoká zdravotní škola  

Evropská, Karlova universita). Žáci a studenti základních, středních i vyšších odborných škol 

přicházeli rovněž na hromadné exkurze.  

 
Služba je dle zákona 108 Sb.O sociálních službách poskytována za  100 Kč denně za dospělého a 70 Kč za 

dítě.                                                                  
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Služba 2: Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 - služba je poskytována  ve 3 tréninkových bytech v Praze  8  a  9. 
 

Služba je poskytována osobám, žijícím v tréninkových bytech organizace, které jsou zároveň 

bývalými uživateli služby azylový dům,  dosud se jim nepodařilo získat samostatné bydlení a 

projevily zájem o občasnou podporu a pomoc v oblasti péče o dítě, vedení domácnosti a finančního 

zajištění rodiny. Službu jsme poskytli v r.2020 bezplatně 9 rodičům a 11 dětem.  

  

Základními prvky služby 

 

a)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Individuální (nácvik domácích prací, vytvoření plánu domácího hospodaření a  umořování 

dluhů, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech) 

 Skupinové (Kurz práce s PC a kurzy vaření) 

 

b)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

nabídka volnočasových aktivit, běžné kontakty s místní komunitou v prostředí obecního domu, 

pomoc s umístěním dětí do školských zařízení a výběrem zdravotnických zařízení, zprostředkování 

kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi 

 

c)  Sociálně terapeutické činnosti  

zprostředkování rekvalifikačních kurzů, pomoc s hledáním zaměstnání, videotrénink na podporu 

komunikačních dovedností, pomoc psychoterapeuta 

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí      
pomoc sociální pracovnice při vyřizování dávek státní soc.podpory a pomoci, příprava na úřední 

jednání, právní porada a pomoc při soudních a exekučních jednáních. 
 

Uživatelé služby využívají další nabídky organizace, kterou jsou volnočasové aktivity (návštěva 

dětských divadelních představení, volná vstupenka do ZOO, kurzy plavání rodičů s dětmi, různé 

veřejné kulturní akce, návštěva matějské pouti a cirkusu, výlety). 

 

Rodiče se mohou zúčastňovat vzdělávací nabídky Kolpingova domu (besedy s odborníky 

v Kolpingově domě, PC kurzy, kurzy vaření) a čerpat potravinovou a materiální pomoc.  

 

Statistiky SAS 2020     

Celkem klientů 20 
    z toho dospělých  9 
    z toho dětí 11 
 

   Počet hodin přímé práce  374,5 hodin 

Počet přepočtených úvazků 1,1 
 

   Náklady 623588 
 Osobní náklady 583544 
 Energie 423 
 Spoje 9000 
 Vedení účetnictví 12000 
 Vzdělávání a supervize 5434 
 Ostatní služby 9610 
 Pojištění, poplatky 3577 
 

Výnosy 623588 
 Dotace MPSV 416000 
 Grant Magistrátu hl. m. 

Prahy 160000 
 Nadační fond Skils 30000 
 Nadace Člověk člověku 9000 
 Dary - fyzické osoby 8588 
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Služba 3: Krizová pomoc  
- služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese Praha 8, Bohnická 32 
 

Služba Krizová pomoc je poskytována rodinám s nezletilými dětmi, které jsou ohroženy na zdraví, 

popř. na životě akutní krizovou situací a které nemají možnost řešit tuto krizovou situaci vlastními 

silami, nebo těhotné ženě v obtížné sociální situaci, která ji ohrožuje na zdraví nebo na životě. 

 

Prostory pro krizovou pomoc: 

samostatný plně vybavený byt ve dvorním objektu Kolpingova domu ve složení: pokoj, kuchyň, 

koupelna s WC, k dispozici je dvůr a zahrada. 

 

Služba je poskytována bezplatně zpravidla na dobu jednoho týdne. 

 

Statistiky KP 2020     

Celkem klientů 92 
    z toho dospělých  31 
    z toho dětí 61 
 

   Počet hodin přímé práce  154,5 hodin 

   Počet přepočtených úvazků 1,9 
 

   

   Náklady 1366528 
 Osobní náklady 1081968 
 Materiálové náklady  72577 
 Energie 69000 
 Opravy a údržba 18263 
 Spoje 7002 
 Nájemné 35000 
 Vedení účetnictví 25000 
 Vzdělávání a supervize 18173 
 Ostatní služby 32301 
 Pojištění, poplatky 7244 
 

   Výnosy 1366528 
 Dotace MPSV 766000 
 Grant Magistrátu hl. m. 

Prahy 508000 
 Dotace MČ Praha 8 40140 
 Dotace MČ Praha 7 15000 
 Dotace MČ Praha 3 12600  

Dotace MPSV (COVID) 22693  

Dary - fyzické osoby 2095  

  
 Služba se ve většině případů zaměřovala na obstarání ubytování pro rodinu po uplynutí krizového 

pobytu, obvykle v některém z azylových domů. Z toho důvodu bylo nutné úzce spolupracovat 

s oddělením  dávek sociální pomoci a podpory v místě trvalého bydliště, aby byly zajištěny finanční 

prostředky pro další azylové ubytování. Uživatelům byly poskytovány po dobu pobytu nezbytné 

potraviny, pleny, oděvy, čisticí a prací prostředky. Někdy i drobná finanční výpomoc na jízdenky. 

Uživatelé měli zdarma k dispozici telefon a internet pro aktivní zapojení do řešení krizové situace.  

 

Průběh služby konzultuje sociální pracovnice denně. Vyhodnocuje se majetková situace rodiny, 

hledají zdroje pomoci konkrétní rodině, možnost pomoci příbuzných, zájmy dětí a zákonné 

povinnosti rodičů vůči dětem, popř. se zprostředkuje dočasné umístění dětí v Klokánku nebo 

podobném zařízení. Rodina před ukončením služby dostává vždy konkrétní nabídku dalšího 

ubytování, více možností ubytování bývá mimo Prahu. 
 

Rodině se také věnovala pracovnice v sociálních službách, která zejména sledovala, zda jsou 

uspokojeny materiální potřeby dětí a docházku dětí do školy.  
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8. ZAMĚSTNANCI 

 

 

Zaměstnanci spolku zajišťují úkoly sociálních služeb.  

Úvazky některých zaměstnanců jsou rozděleny mezi jednotlivé sociální služby. 

 

Do přímé práce s klienty byli v r.2020 především zapojeni: 

  
3 sociální pracovnice (úvazek 2,6) 

2 lektorky pro nácvik praktických dovedností jako je vaření, praní, nakupování, péče o 

    domácnost a čistota dítěte (úvazek 2,0) 

2 pracovnice v sociálních službách pro noční dozor (úvazek 2,0) 

1 psycholožka (úvazek 0,2) 

1 videotrenérka pro nácvik dobré komunikace mezi matkou a dítětem (DPP do 150 hodin) 

1 supervizorka (DPP) 

 

 

Další nezbytní zaměstnanci, jejichž hlavní úkoly nespočívaly v přímé práci s klienty: 
 

1 ředitelka sociálních služeb (úvazek 1,0), organizuje práci zaměstnanců a praxe studentů, řídí 

   porady, zajišťuje pravidelné revize a kontroly, shromažďuje podklady pro účetního a archivuje  

   doklady provozní i mzdové, vede pokladnu a banku, dozoruje evidenci klientů 

1 metodička (úvazek 0,5), sleduje novinky a trendy v metodách soc.práce a související zákony a 

   nařízení, aktualizuje metodiky, zúčastňuje se porad zaměstnanců, zajišťuje plnění GDPR 

1 fundraiser (úvazek 0,5), zajišťuje veškeré povinnosti, související s žádostmi a vyúčtováním dotací,  

   grantů a darů, úzce spolupracuje se statutárním orgánem a účetním 

1 údržbář (úvazek 1,0) 

1 účetní (externí pracovník) 

1 pracovník pro údržbu IT sítí (externí pracovník) 

 

Někteří z těchto pracovníků se malou částí úvazku podílejí na přímé práci při výkonu žurnálních a 

víkendových služeb (ředitelka, metodička, údržbář) 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců: 

 
- pravidelná případová supervize 

- 24 hodin povinného vzdělávání na zaměstnance a rok  (odborné výcviky, účast na odborných 

seminářích, kurzech a školeních, stážích, konferencích) 

 

 

V r.2020 byl zaměstnancům z důvodu proticovidových opatření umožněn částečný výkon práce 

z domova, především administrativních činností. Prostřednictvím telefonu a e-mailu bylo možné 

poskytovat sociálně právní poradenství, porady zaměstnanců probíhaly formou videokonferencí. 

V určitých měsících byla práce organizována tak, aby se na pracovišti střídaly vždy 2 skupiny po 7 

dnech. 
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9. Hospodářský výsledek roku 2020: ztráta ve výši - 6.528,-Kč 
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10. Obrazová příloha  

 

  v bezpečí 
 
 

  kurz vaření 
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 ………. máme rádi zvířátka…a dobře se o ně staráme 

       
 

             

      
            …léto je fajn 
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   …ale zima taky 
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                                                          Kolpingův dům 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Kontakty: 

 

 
 
  Bohnická 3/32 

                                              181 00  Praha 8 

 
 
mobil: +420  603 297 833 
 

               e-mail:               kolping@kolpingpraha.cz 
                     internetové stránky: www.kolpingpraha.cz 

 
 

                                                 Bankovní spojení: 

 
      Komerční banka Praha 8 

     číslo účtu: 120730227/0100 
 

 

mailto:kolping@kolpingpraha.cz
http://www.kolpingpraha.cz/

