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Milí přátelé a sympatizanti spolku „Cinka“ 

Dovolte nám, abychom Vám opět přiblížili a představili činnosti, kterým se   „Cinka! v roce 2015 věnovala prostřednictvím Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež. 

„Cinka“ se od září 2010 zaměřuje na aktivní společenskou, kulturní a vzdělávací činnost dětí a jejich rodičů v sociálně- svou činnost jsme v roce 2010 

a- 2013 věnovali především vyloučené lokalitě Rozbělesy. Lokalita se vyskytuje v neutěšeném prostředí továrních hal a má průmyslovo-výrobní 

funkci. Není zde žádná občanská vybavenost, přesto zde žije okolo 60 rodin, z nichž téměř 90 % z nich mají své děti ve věku do 15 let.  

Těmto dětem jsme umožnili zapojit se do smysluplné činnosti, která napomáhala jednak při osvojování si základních sociálních a společenských 

kompetencí a jednak celková činnost NZDM Rozbělesy prezentovaná navenek napomohla i při prezentaci romské komunity v Děčíně.  

Zároveň jsme ale cítili potřebu rozšířit nabídku služeb i do jiných částí města, kde taková služba chyběla. I do Rozběles dojížděli děti z jiných částí 

Děčína, proto jsme v roce 2013 přesídlili se službou do Děčína – Podmokel. Děti z Rozběles i nadále do NZDM Centrum U parku dochází, zajišťujeme 

pro ně i externí doučování . 

Od 1.7.2012 má  „Cinka“ registrovanou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zaměřujeme se na cílovou skupinu dětí a mládeže ve 

věku 6 – 26 let. Službu jsme začali poskytovat od 2.1. 2013. 

Kromě poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zaměřujeme i na dospělou generaci od 18 do 26 let, pro kterou 

připravujeme různé vzdělávací aktivity, jako je pomoc při vyhledávání zaměstnání, pomoc se sepsáním životopisu nebo finanční gramotnost. Dále zde 

mají mladí rodiče možnost výměny zkušeností při zvládání výchovy dětí a vedení domácnosti. Vyměňují si recepty, a využívají i pomoci při 

sestavování domácího rozpočtu apd. Pro tyto klienty je zajištěna i terénní forma práce, zajišťujeme doprovázení na úřady a různé instituce, aby byly 

schopni hájit své oprávněné zájmy a potřeby. 

 

Dovolte mi představit vám činnosti, kterým jsme se v roce 2015 věnovali. 

Olivie Bílá, předsedkyně 

 



Nízkoprahové Zřízení  pro děti a mládež – poskytovatel MM Děčín 

Na základě podané žádosti byly aktivity NZDM Centrum U parku  podpořeny i v roce 2015 částkou 80 000,- Kč. Díky výši poskytnuté 

dotace mohla Cinka nerušeně pokračovat ve volnočasových aktivitách, které si děti velmi oblíbily a které jsou poskytovány v rámci sociální 

služby.  

Cílem projektu bylo dle zák. č. 108/2006 Sb. § 62 zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních 

rizik souvisejících se způsobem jejich života. Tím, že se rozhodli využívat služeb NZDM jsme jim umožnili lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a pomohli jsme jim vytvořit podmínky pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Z dotace byly hrazeny především provozní náklady, 

nájemné a energie, nebo odměny pro děti. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:  

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

c) sociálně terapeutické činnosti,  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

Sociální služba nabízí především tyto aktivity 

 Kroužek rukodělných prací – „Šikovné ručičky“  

 Kroužek Anglického jazyka s doučováním 

 Hudební kroužek – hra na kytaru a klávesy (zajištěno odbornými a zkušenými externími zaměstnanci) 

 Seskupení hudební kapely La Band 



 Mini Club – kroužek pro mladé rodiče 

 Kroužek vaření  

 Kroužek PC - Bezpečný internet 

 

 každý z uvedených kroužků probíhá minimálně 1x týdně, kroužek vaření je plánován 1x za dva týdny. 

 Vzdělávací a společenské aktivity  

 Doučování pro děti a pomoc s denní přípravou do školy, tato služba je realizována denně, vždy bezprostředně před začátkem stálých 

aktivit. Doučování je zajištěno formou externích zaměstnanců na DPP a kmenových zaměstnanců NZDM. 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje – podpora sociálních služeb 2015 

Prostřednictvím podané žádosti získala „Cinka“ dotaci na poskytování sociální služby NZDM ve výši 650 000,- Kč. Tyto finanční 

prostředky byly použity na hrazení provozních a mzdových nákladů. Zakoupení vybavení pro hudební kroužek a vybavení herny.  

Přestěhováním služby  do Děčína Podmokel se nám povedlo navýšit počet zájemců o službu, tento předpoklad se jednoznačně naplnil, za 

rok 2015 evidujeme 115 klientů, což je nárůst o 100% oproti počtu Centra Rozbělesy.  Dle knihy návštěv a vedené evidenci klientů bylo 

uskutečněno 3.311 kontaktů., bylo poskytnuto více jak 4000 intervencí 

 

 

 

Cinka - NZDM Centrum U parku má od srpna 2015 registrovanou i terénní formu práce, tato forma poskytování služeb je určena všem 

klientům, kteří se na nás obrátí, aby byly schopni řešit své oprávněné zájmy a nepříznivou sociální situaci v případě, že potřebují  



 

doprovod na úřady, k výběrovým řízením apd.  V roce 2015 využilo služby doprovázení 6 klientů. Dále je služba využívaná při různých 

aktivitách jako je pořádání výletů, různých soutěžních klání, oslavy Mezinárodního dne dětí apd. Tato forma práce je také využitá při 

pravidelných zkouškách kapely, která pod NZDM působí, a  trávila čas převážně ve zkušebnách. 

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje – Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015 

V roce 2014 bylo poskytování sociální služby NZDM Centrum U parku podpořeno i dotací KÚ, která činila 30 000,- Kč, tyto finanční 

prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů a poplatky poštám a bankám.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AKCE 2015 

 

V roce 2015 jsme opět uspořádali několik zajímavých akcí pro klienty NZDM, ale i pro veřejnost – rodiče a příznivce našeho Spolku 

 

 

Valentýnská zábava 

. Jako každý rok jsme uspořádali Valentýnskou zábavu, kdy jsme pro děti zajistily vystoupení hudebníků, nabídli jim mnoho 

soutěží a uspořádali jsme diskotéku. Tuto akci navštívilo celkem 35 dětí. Každé z dětí získalo sladkou odměnu. 

 

Oslava MDD 

Této akce se zúčastnilo 50 dětí, které  přišli strávit oslavit svůj svátek do našeho centra, kde na ně čekalo Kouzelnické představení, 

kouzelník Milan Lysák předvedl dětem, ale i dospělým – rodičům, velmi zábavné a překvapivé vystoupení plné napětí a úžasu. Po 

vystoupení kouzelníka byly pro děti připravené soutěže, a diskotéka. Každý z dětí si odnesl pytel odměn a sladkostí. Nakonec nám 

zahrála kapela La Band, která již 2 roky působí pod NZDM Centrum U parku. 

 



Příměstský tábor 

 V roce 2015  jsme pro děti připravili další příměstský tábor, a to jak o jarních tak i letních prázdninách kterého se v průměru 

zúčastnilo 20 dětí. Celkové náklady na úhradu těchto činností byly 14.500 Kč, kdy pro klienty NZDM byla cena za celý týden 

krácena o příspěvek, který Cinka získala od Nadačního fondu Děti a rodina ve výši 8000,- Kč. Za tuto podporu patří velký dík PhDr. 

Sofii Wernerové, která s naší organizací spolupracuje již 3 rokem. Díky příspěvku se mohlo akcí zúčastnit více dětí, než tomu bylo 

v loňském roce. Uspořádali jsme 5 výletů po blízkém okolí, aby děti mohly lépe poznat svůj kraj. Vypravili jsme se do Hřenska a na 

Meznou Louku, kdy jsme projeli lodičkou celou soutěsku, navštívili jsme skanzen v Zubrnicích, na Děčínském zámku jsme se 

setkali s tajemnou postavou ( na tento zážitek jsme od vedení děčínského zámku získali slevu na vstupném, děkujeme paní 

ředitelce). V Ústí nad Labem nás uchvátila jízda lanovkou na Větruši, Vypravili jsme se i do děčínského muzea, kdy děti nemuseli 

platit žádné vstupné a prohlídku i s výkladem měli zcela zdarma, za nás i za děti velmi děkujeme. V roce 2015 jsme dětem nabídli 

možnost vyřádit se v Pivovaru Děčín – Hopsárium i toto vstupné bylo pro naše děti podstatně levnější, především díky Nadačnímu 

fondu děti a rodina, která nám na vstupné pro děti přispěla. 

 

 

Hororová noc v centru 

Oslavu svátku Halloweena jsme pojali opět trochu netradičně, pro 60 dětí jsme uspořádali karnevalové řádění, kdy jsme v přilehlém 

parku a v blízkém okolí běhali převlečeni za různá strašidla, kdy děti měli za úkol najít zakopaný poklad. V truhle, kterou děti po 

krátké době nalezli našel každý z nich malou odměnu. Doprovod dětem v parku dělali i rodiče, protože setkání se strašidly, které v 

parku žijí stále, by některé děti třeba nezvládli. V centru jsme měli připravený program pro děti, které se rozhodli strávit noc v centru 

sledováním hororových filmů, ale také si zde každý mohl ugrilovat buřta a celou noc si povídat s kamarády. V centru s námi 

společně přespalo 30 dětí, každý si našel vlastní koutek na spaní, ale moc se nespalo. Ráno si nevyspalé dětičky vyzvedli rodiče. 

 



 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka 

Jako již tradičně jsme pro děti z centra, ale i pro jejich mladší sourozence a kamarády uspořádali Mikulášskou nadílku, té se zúčastnilo 

více jak 50 dětí, každý obdržel od Mikuláše a Čerta nadílku, ale některým dětem Čert i pěkně zahudroval. Za odměnu jsme pro děti 

objednali další vystoupení kouzelníka Milana Lysáka, toto vystoupení se jim velmi líbilo, a proto jsme jim umožnili shlédnout jeho nová, 

ale i stará kouzla. 

 

 

 

Vánoční besídka 

Na konci roku jsme pro děti uspořádali tradiční Vánoční besídku, ještě před konáním besídky si děti vylosovaly osůbku, kterou měly 

obdarovat malým dárečkem, který si mohly i vyrobit, děti i vedoucí přinesli cukroví, v kroužku vaření děti připravily poháry, zazpívali 

jsme si koledy a rozdali dárečky. 



 

 

 

 

 

 



Centrum U parku – Vítáme Vás v naší  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Děčínský zámek, Větruše a Skanzen Zubrnice 

 

 

 

 



Hororová noc v centru a činnosti v centru 

 

 

 

 

 



 

Hopsárium Děčín 

 

 

 

 



 

Kouzelnické představení ke MDD a činnosti v NZDM 

 

 

 

 



Kouzelnické vystoupení a kapela La Bend na Mladém Labi 

 

 

 

 

 



Hororová noc v centru  

 

 

 

 

 



Ekonomická část 

 

Výnosy 

 

 

Zdroj             Výše dotace v tis. Kč 

Dotace  Statutárního města Děčín na provoz sociálních služeb                    80 000 

Krajský úřad Ústeckého kraje - – Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015                      30 000 

Krajský úřad Ústeckého kraje – Podpora sociálních služeb                    650 000 

ÚP Děčín dotovaná pracovní místa                  216 000 
CINKA – spolek – ostatní příjmy                          5 670         
Dary                       8 800 
Celkem             

                    990 470 

 

 

 

Náklady 

Osobní náklady 693 083 



Provozní náklady 330 924 

Celkem náklady 1 024 007 

 

Účetním hospodářským výsledkem byla ztráta ve výši 33 537,- Kč. 

 


