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FARNÍ CHARITA ROUDNICE N. L. - HISTORIE A SOUČASNOST

Charita v Roudnici n. L. začínala jako skupina dob-
rovolníků při sbírkách pro Arménii v roce 1988. Farní 
charita Roudnice nad Labem byla založena v roce 
1995 Arcibiskupstvím pražským jako církevní orga-
nizace s vlastní právní subjektivitou. Činnost zahájila 
v roce 1996, kdy od sociálních služeb města převzala 
péči o místní bezdomovce a získala prostory vhodné 
k poskytování potřebných „služeb“. Prvky sociální 
práce a křesťanské lásky do působení charity na je-
jím začátku vnášely sestry Canisia a Marlies z Kon-
gregace Svaté Rodiny ze Švýcarska, které v této době  
v Roudnici n. L. působily. Charita od Města Roudnice 
získala další prostory, z kterých byl po rekonstruk-
ci vybudován Domov sv. Josefa - nyní azylový dům  
pro ženy s dětmi a sídlo charity.  

Farní charita své aktivity postupně rozšiřovala.  
V současné době jsme jedním z největších poskyto-
vatelů sociálních služeb. 

Pro občany města Roudnice nad Labem a celou  
spádovou oblast Podřipska a Podřipského vikariátu 
zajišťujeme:

     sociální služby:   
       azylové ubytování pro ženy a matky s dětmi 
       pečovatelská služba             
       nízkoprahové zařízení pro děti a mládež   
       sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

     další aktivity:  
       charitní šatník 
       šicí dílna 
       psychologická poradna 
       videotrénink interakcí 
       potravinovou pomoc  
       individuální podpora rodin s dětmi  
       pomoc při povodních, humanitárních  
         a živelných katastrofách doma i v zahraničí     

CHARITA V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ 
 
Farní charita Roudnice nad Labem je profesionální 
charita, kterou zaštiťuje Arcibiskupství pražské a me-
todicky vede Arcidiecézní charita Praha.

V České republice působí celkem 8 (arci) diecézních 
charit a stovky městských, oblastních a farních charit. 
Svou činností ovlivňují širokou veřejnost, neboť upo-
zorňují na problémy těch nejslabších ve společnosti  
a navíc se snaží veřejnost do pomoci zapojit. Na ce-
lorepublikové úrovni pod hlavičkou římskokatolické 
církve působí Charita Česká republika, která je sou-
částí celosvětové sítě Caritas Internationalis pomá-
hající ve všech zemích světa. 

Charita pomáhá všem potřebným, sociálně slabým, 
trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem. Respek-
tujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu  
na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu 
pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální 
orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politic-
ké přesvědčení. Naše práce je založena na hodnotách 
křesťanství, demokracie a ochraně lidských práv. 
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DUCHOVNÍ SLOVO

Vážení služebníci charitativního díla v Roudnici, pří-
jemci pomoci, příznivci z řad široké veřejnosti a všichni 
lidé dobré vůle.

Když je člověk požádán, aby bříška svých nemotorných 
prstů propůjčil skrze klávesnici k vyjádření duchovní-
ho impulzu pro ušlechtilé lidi, vnímá rozpaky. Hlavou 
se prohání mnohé, tedy i krajní úvahy. Ty naduté (To 
bude text, až jim klesne brada!) i teskné (No, to bude 
text… Jistě budu záhy dekapitován…). Snad jen mladic-
ká nerozvážnost a absence politické korektnosti dovo-
luje autorovi takovou přímost.

Čím a jak přivést čtenáře, kteří musí denně skartovat 
velké množství slov, k textu, jenž jim skutečně vstoupí 
do nitra a ujistí je o důležitosti jejich služby? Jak do-
cílit toho, že slova zprostředkují vztah, že ubezpečí ty 
statečné - kteří vykročili do spleti charitativních služeb 
– o důležitosti jejich nevšedního poslání? Pocítí i tímto 
pracovníci charity podporu v zápase s politickýma eko-
nomickým leviatanem, který často sleduje jen okamžitý 
efekt a počítá jen viditelný zisk? „Co je důležité, je očím 
neviditelné“ šeptl by Malý Princ. Kdo z nás ale má orgán, 
kterým by zahlédl to tolik důležité „neviditelno“?

„Když se staráme o štěstí druhých, nacházíme své 
vlastní.“ Prohlásila Matka Tereza, první dáma světové 

charity naší epochy, do ticha a bolesti kosmu, který 
stále tenduje ke kolektivnímu i sólovému sobectví. 
Hromadíte rádi jistoty? Spoléháte na své vlivné rodiny  
a lukrativní nemovitosti? Máte dobré konexe a solidní 
informace ze seriózních zdrojů? Gratuluji. Tím rozhodně 
nevybočujete ze soudobé mentality, avšak vybočujete  
z  mentality Kristovy. Dodala by možná kalkatská Mat-
ka s pohledem plným lásky. Tím by všem posluchačům 
bylo ihned jasné, že i náročná pravda osvobozuje a 
vede k pokoji. Matce Tereze o nic jiného nešlo. Žíznila  
po pravdě, opravdu. Smí nám být vzorem.

Člověk zažívá mnohá povzbuzení, ale často k němu 
přicházejí velmi nerovnoměrně. Stává se, že už jen 
tušíme poslední porci sil v sobě a hladově hledíme  
po okolí, přesto však nikdo nenese vytouženou stravu 
pro znavenou duši. Jako by čas anděla posily nastával 
vždy až poté, co vyprchal čas všemu ostatnímu. Jindy 
zase člověk touží po větší a výkonnější paměti i srdci, aby 
si hluboko uložil vzácná setkání a rady pro svůj životní 
příběh v naději, že z nich bude ještě dlouho poté čerpat. 
Každý si přeje mít zásobu svící pro blížící se temné noci. 

Jenže běh věcí nemáme pevně v rukou a i sebelep-
ší profesionálové potřebují občas útěchu. Na život  
se nedá připravit bezezbytku. Je to ostatně delikátní 
situace, když utěšitel mnohých sám potřebuje útěchu 

a podporu. Vědomí, že zůstáváme křehkými, i když 
jsme v pozicích, ve kterých máme prokazovat rozhod-
nost, jistotu a profesionalitu, je možná náročné, ale  
v posledku osvobozující. Nemusíme si na nic hrát.  
Zůstáváme skutečnými a komplikovanými lidmi. 
Přesto obnovujeme den po dni své rozhodnutí sloužit. 
Tato volba nemá nikdy stát na momentální náladě. 
Vždyť naše emoce plynou jako mraky, zatímco láska, 
to je rozhodnutí. Dary, které máme, dáváme do služeb 
v naději, že i druzí poznají svá obdarování a budou  
v řetězci charity  - láskyplného dobra pokračovat. 

Proto je dobré si pamatovat, že jeden Spasitel již přišel. 
Není na nás zaplavit svět nějakou „naší charitou“, ale 
charitou podle Jeho intencí. Právě to snad mínil (jako 
duchovní impulz) John R. R. Tolkien, když použil tato 
slova: „Nám nepřísluší zvládnout všechny zvraty světa, 
jen udělat, co můžeme, pro dobro let, do nichž jsme 
postaveni, vykořeňovat zlo na polích, která známe, aby 
ti, kdo přijdou po nás, mohli obdělávat čistou zemi. Jaké 
počasí budou mít, o tom my nerozhodujeme.“

Do srdnatého a vytrvalého pokračování v nastoupené 
cestě služby Vám žehnám a vyprošuji naději, stateč-
nost, moudrost, lásku a každé potřebné dobro od na-
šeho Pána.
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PÉČE O NEMOCNÉ A SENIORY   

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)     

Podáváme pomocnou ruku všem lidem, kteří si  
v důsledku nemoci, postižení, či stáří, nemohou sami 
zabezpečit plnohodnotný život, a přesto si chtějí udr-
žet v životě co  nejvyšší míru soběstačnosti ve svém 
domácím prostředí.

Pečujeme se o seniory a invalidní důchodce, případ-
ně osoby s duševním onemocněním či mentálním 
postižením, jejichž zdravotní stav je omezil natolik, 
že sami nezvládají péči o sebe, svého partnera, či  
o domácnost, ve které žijí. Pomáháme jim s osobní 
hygienou (mytí, koupání, holení), s oblékáním a svlé-
káním, s přípravou jídla, podáváním stravy. Často za-
jišťujeme úklid a údržbu v domácnosti, praní a žeh-
lení prádla, nákupy a pochůzky k lékaři, do lékárny,  
na poštu apod. V případě potřeby doprovázíme kli-
enty k lékaři, do nemocnice na různá vyšetření. 

Službu zajišťujeme denně, od 6:00 do 20:00 hod., 
obyvatelům Roudnice nad Labem a přilehlých obcí 
do vzdálenosti 15 km. 

Pečovatelskou službu v roce 2015 využívalo 20 osob 
- 17 žen a 3 muži, z toho 10 osob z Roudnice n. L. a 10 
osob z obcí spádové oblasti Podřipska. 

Uživatelka služby:   
„Pečovatelky k nám jezdily, ještě když žil manžel. Pomá-
hali nám s nákupy, úklidem a manžela koupali na charitě. 
Když umřel, už jsem to v domku nezvládala a přestěhovala 
jsem se do pečovatelského domu, do malého bytu. Pečova-
telky ke mně stále jezdí. Pomůžou mi s úklidem, když  
potřebuji, s nákupem, hlavně pečiva, ovoce a vody, také mi 
donesou léky. Pečovatelky jsou hodné a mám je ráda.“ 

Uživatelka služby:  
„Trpím onemocněním ALS (amyotrofická laterální skleró-
za). Je to hrozná nemoc. Byla jsem zvyklá všechno si dělat 
sama, teď už potřebuji pomoc. Často jsem padala. Pečova-
telskou službu mi vyjednaly děti. Pečovatelky ke mně cho-
dí 3x denně. Jsou ochotné, milé, vždy mi se vším pomohou. 
Pomáhají s koupáním, oblékáním, přípravou a podáním 
snídaně, obědu a večeře. Jsem s jejich péčí spokojená a mám 
je ráda.“

Příběhy nejsou redakčně upraveny.
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POMOC A PODPORA RODINÁM S DĚTMI 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY  
PRO RODINY S DĚTMI (SAS)     

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY poskytují rodinám 
s dětmi v nepříznivé sociální situaci poradenství  
a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a 
sociálnímu začlenění rodiny.

Pomáháme sociálně slabým rodinám s dětmi do 18 
let, bydlícím v Roudnici n. L. nebo blízkém okolí, kte-
ré společnost vnímá jako problematické. Snažíme se 
je povzbudit, aby začaly dělat něco nového, trochu 
jinak, než dosud. Celá naše práce směřuje k tomu, 
aby nás rodina co nejdříve už nepotřebovala a vše 
potřebné zvládala bez naší pomoci a sama. 

Provozujeme Klubík pro rodiče s dětmi, který nabízí 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti 
a rodiče. Realizujeme programy pro rodiče s dětmi 
společné (herna), ale i samostatné pro děti (podpo-
ra dětí na vstup do ZŠ, dětská herna, muzikoterapie)  
a rodiče samotné (kurzy vaření, šití, přednášky a be-
sedy, výuka práce s PC a případně různé konzultace, 
kde si tito mohou např. samostatně vyhledávat po-
třebné informace na internetu - bydlení, zaměstnání, 
vzdělávání).

 
Chodíme do terénu, do domácností našich uživatelů, 
kde se cítí lépe než u nás v kanceláři. V případě po-
třeby je doprovázíme na úřad, do školky, do školy,  
k lékaři apod.

Služba je poskytována ambulantně i terénně  
ve všední dny od 7:30 do 16:00 hod.   
V roce 2015 službu využívalo celkem 36 rodin (115 
osob) -  47 osob starších 15 let a 68 dětí do 15 let  
z Roudnice n. L. a spádových obcí ORP.  

Rodina o službě, kterou využívá:   
„Již delší dobu do naší rodiny dochází pracovnice charity  
a pomáhá mé 12-ti leté dceři s učivem a přípravou do školy. 
Sedím tam s nimi a vše poslouchám. Já sama se tím také 
učím, jak se s dcerou učit. Za mě i za dceru mohu jen pochvá-
lit. Její přístup k dceři je velice kladný, školní látku probíhá 
víceméně formou her, což nám vyhovuje a dceru to více za-
ujme a baví. Vždy najde způsob, jak to vysvětlit slovy, která 
jsou dítěti nejbližší. Domlouvání návštěv je vždy dopředu, 
termín přizpůsobuje hlavně nám, nijak nám nezasahuje 
do soukromí. Prostě jsem moc ráda, že jsme tuto možnost 
dostali a mohu jen poděkovat a dalším rodinám doporučit.“ 
Příběh není redakčně upraven.
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POMOC A PODPORA MATKÁM S DĚTMI 

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY  
S DĚTMI V DOMOVĚ SV. JOSEFA (AD)         

Azylový dům v Domově sv. Josefa poskytuje ženám 
a matkám s dětmi v nepříznivé situaci, spojené  
s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodo-
bé ubytování a podporu směřující k samostatnému 
životu a zajištění potřeb dítěte.  

Matky s dětmi zde, přechodně po dobu maximálně 
1 roku, nachází „nový domov“. Snažíme se je však co 
nejdříve navrátit do běžného života. Nabízíme po-
moc s vyřizováním na úřadech, soudech - při uplat-
ňování práv, pomáháme hledat vhodné bydlení, či 
práci, která by jim pomohla v budoucnu finančně za-
jistit sebe i děti. V případě potřeby vydáváme potra-
vinovou pomoc, oblečení, obuv a další věci z charit-
ního šatníku. Klademe důraz na individuální přístup  
a jednání bez předsudků.

Pomoc a podporu matkám nabízí také psycholož-
ka, která dochází do azylového domu. Zlepšit svůj 
vztah k dětem, či komunikaci s dětmi mohou matky 
díky    videotreninku interakcí, který vede zkušená 
videotrenérka. Díky přednáškám a besedám si rozši-
řují své znalosti ve finanční gramotnosti a svůj volný 
čas mohou trávit v šicí dílně. Děti z azylového domu  

 
 
 
můžou využívat i další služby charity: Klubík -  před-
školní děti a Nízkoprahový klub Bota  - školní děti. 

Kapacita: 30 lůžek - 9 pokojů - pro  9 žen, matek a 21 
dětí. 

V roce 2015 služeb azylového domu využilo celkem 
72 osob -  27 žen a 45 dětí.

Příběh uživatelky azylového domu:   
„Jsem v azylovém domě v Roudnici už podruhé. Během 
svého prvního pobytu jsem byla těhotná.  Odešla jsem pryč 
kvůli partnerovi. Tam to nedopadlo, jak mělo a proto jsem 
se vrátila s děťátkem v náručí zpět na azyl. Jsem tu s dce-
rou už rok a myslím, že se musím pochválit, za mou sna-
hu, obětování.  Snažím se ještě spoustu věcí naučit.  Chci, 
abychom jsme se měly s dcerou dobře, chci dosáhnout toho, 
aby jí v životě nic nechybělo a nestrádala, aby žila v milující 
rodině. Děkuji za to, co tu pro nás s dcerou děláte.“ 

Příběh není redakčně upraven.
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POMOC A PODPORA DĚTEM A MLÁDEŽI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI  
A MLÁDEŽ (NZDM BOTA)        

Posláním zařízení je doprovázet děti, mládež a 
mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku 
6 - 26 let v obtížných situacích a prostřednictvím so-
ciální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích 
aktivit přispívat k jejich sociálnímu začlenění do běž-
ného života.

NZDM Bota je zařízení, kde děti a mládež mohou trá-
vit svůj volný čas. Vstup není omezen penězi, zájmem 
ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svo-
bodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v 
chování i ve volbě vykonávaných činností. 

V klubu Bota nabízíme smysluplné trávení volného 
času prostřednictvím volnočasových aktivit - např. 
stolní fotbal, šipky, společenské hry, nebo arte ak-
tivity (výroba keramiky, batiky, textilu). Nabízíme 
pomoc při vypracování školních úkolů, doučujeme 
je, když o to požádají, poskytujeme podporu, odbor-
nou i lidskou radu, informační servis, organizujeme 
vzdělávací a tematické besedy, nebo zprostředková-
váme další služby. Mají možnost si zde číst knížky a 
časopisy, půjčovat si je domů, pracovat s počítačem 
a internetem. U talentovaných dětí podporujeme 

jejich zájem a dovednosti v tanci, zpěvu, hudbě, či 
malování a kreslení.  

NZDM BOTA je otevřen ve všední dny Po - Čt od 
12.00 do 20.00 hod. během školního roku, během 
prázdnin je otevírací doba upravena od 9.00 do 
17.00 hod. 

Zařízení navštěvovalo během roku 2015 celkem 163 
osob - z toho 84 mladších (6-15 let) a 79 starších (15-
26 let).

Klient mladšího klubu:  
 „Do klubu chodím od svých 5 let. Chodí sem i oba moji 
sourozenci. Mám klub rád, protože je tady legrace. Hrají se 
různé soutěže o pěkné ceny. Rád hraju fotbálek a bavím se 
s kamarády. Líbil se mi také ples. Do klubu chodím, protože 
se mi tu líbí a mám ho rád.“

Klientka staršího klubu:  
 „Chodím do klubu už dlouho, přesněji od dětství, kdy mě do 
něj maminka v mých 3 letech zaregistrovala. Klub navště-
vují i mí sourozenci. Líbí se mi tu kvůli dobré pracovnici, kte-
rá mi vždycky se vším pomůže a poradí. Chodím sem ráda se 
svým přítelem a přáteli, rádi se tu všichni spolu pobavíme.“ 
 
Příběhy nejsou redakčně upraveny.
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PŘÍMÁ POMOC POTŘEBNÝM 

Farní charita Roudnice nad Labem pomáhá potřeb-
ným osobám, nebo rodinám, které se dostanou do 
složité ekonomické či životní situaci, bez ohledu na to, 
zda jsou nebo nejsou klienty sociálních služeb. 

CHARITNÍ ŠATNÍK  
Přijímáme do něj použité oblečení, obuv, hračky a 
další věci, které pak vydáváme klientům, ale i dalším 
sociálně slabým rodinám, či lidem bez domova.

POTRAVINOVÁ POMOC  
Potraviny získáváme z Potravinové banky 
Ústeckého kraje, Národní potravinové sbírky 
 a z darů firem a jednotlivců.  
Potravinové balíčky vydáváme maminkám v azylo-
vém domě, rodinám v terénu, ale také osobám, které 
se dostanou do tíživé finanční situace a přichází k 
nám na doporučení Úřadu práce, sociálního odboru, 
nebo přímo z ulice. 

 
 
 
 

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA RODIN  
A JEDNOTLIVCŮ 
byla zajištěna prostřednictvím: 
 
       Tříkrálové sbírky  
         - každoročně realizované charitou v Roudnici n.L.  
            a okolních obcích na Podřipsku. 
         - úhrada obědů ve školní jídelně a stravování  
            v mateřské školce dětem z rodin, se kterými 
            pracujeme v terénu 
       Sbírky Postní almužna  
         - proběhla v postní době ve farnosti.  
         - finanční podpora pro 2 farníky na zajištění  
           základních životních potřeb  
       Akce Krabice od bot  
         - krabice s dárky věnované příznivci RC Havránek  
            z Veltrus pro děti z azylového domu a dalších  
            služeb FCH Rce n.L.  
         - vánoční dárky rozdány dětem z azylového 
            domu, NZDM Bota a do rodin, se kterými  
            pracujeme v terénu 
       Akce Rybí polévka  
         - zorganizované Zámeckou restaurací na Štědrý den 
         - finanční podpora několika rodin s dětmi  
            z Roudnice n.L., které se náhle dostaly  
            do tíživé finanční situace

HUMANITÁRNÍ POMOC UPRCHLÍKŮM     
Vlně uprchlíků, která začala masivně během roku 
2015, zaplavovat Evropu, především balkánské země, 
se rozhodla aktivně pomáhat i Charita ČR. Materiální 
pomoc zajišťovala prostřednictvím Diecézní charity 
Brno a na celostátní úrovni zjišťovala možnosti míst-
ních charit a farností v případě zájmu uprchlíků o 
přestěhování do České republiky. Farní charita Roud-
nice se připojila k této iniciativě a nabídla skladovací 
prostory pro materiální sbírku pro dárce z Roudnice a 
okolí. Sbírka odvezena do centrálního skladu v Brně, 
odkud putovala k potřebným lidem na Balkáně. Far-
nost i roudnická charita zároveň nabídly finanční, 
materiální a sociální pomoc uprchlickým křesťanským 
rodinám, pokud by o to projevily zájem.   
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MOZAIKA ZAJÍMAVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2015

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TŘÍKRÁLOVÁ  
SBÍRKA NA PODŘIPSKU  
15. tříkrálová sbírka proběhla v Roudnici n. L., Budyni 
n. O. a 9 obcích spádové oblasti. Tři králové pokračo-
vali v zavedené tradici výstupem na bájnou horu Říp, 
kam se vydali hned 1. ledna a zúčastnili se zde mše 
svaté. Do kasiček se koledníkům podařilo sesbírat re-
kordních 137 031 Kč. Z výtěžku byl podpořen provoz 
charitního šatníku, psychologické poradny, realizace 
videotréninku interakcí v azylovém domě a výlet dětí 
z klubu Bota do ZOO. Několika dětem jsme zaplatili 
obědy ve školní jídelně.  

1. ROMSKÝ BÁL V KLUBU BOTA  
V pátek 10. dubna se v prostorách NZDM konal pro 
klienty, jejich příbuzné, ale také všechny další zá-
jemce z řad veřejnosti 1. Romský bál, kterým jsme si 
v Roudnici n. L. připomněli Mezinárodní den Romů. 
Své taneční umění představila znovuobnovená ta-
neční skupina Benga čhaja. Zazněly romské písně v 
podání nadaných mladých zpěváků. Všichni se zapo-
jili do tance a ochutnávali romské speciality. Účast 
byla vysoká a zábava výborná.

ZALOŽENÍ NOVÉ TANEČNÍ SKUPINY  
 SOMNAKUNE ČERHAJA  
Ćinnost romského tanečního souboru při NZDM 
Bota se částečně podařilo obnovit  na jaře 2015,  
z iniciativy bývalého člena souboru, který začal 
soubor vést jako nadšený dobrovolník.  
  
Během letních prázdnin 2015 se tanečnice a taneč-
níci rozhodli původní soubor Benga čhaja úplně 
zrušit - včetně jeho názvu a  na nových základech,  
s novými a některými staronovými tanečníky  sesta-
vit úplně novou skupinu SOMNAKUNE ČERHAJA  
(Zlaté hvězdy). Začali tvrdě trénovat a následně jez-
dit na festivaly, soutěže a přehlídky romských soubo-
rů a opět prezentovat sebe a naši charitu.  

9
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ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S NADACÍ   
TEREZY MAXOVÉ DĚTEM  
Během letních prázdnin jsme začali aktivně spolu-
pracovat s Nadací Terezy Maxové dětem. Nadace  
za finančního přispění City Foundation u nás realizovala 
projekt MADE BY, určený na zvýšení finanční gramot-
nosti matek v azylových domech, do kterého jsme se 
zapojili. Díky tomu jsme pro matky z azylového domu 
připravovali besedy a přednášky zaměřené na získání 
dovedností a znalostí v oblasti financování a financí.  
Ve svém volném čase mohly navštěvovat i šicí dílnu, 
která vznikla rovněž z iniciativy Nadace a vyrábí domá-
cí bačkory a jiné drobné výrobky. Od příznivců Nadace 
dostaly maminky a jejich děti na Vánoce krásné a hod-
notné vánoční dárky, ze kterých měly ohromnou radost. 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA   
V ROUDNICI N. L.  
V  listopadu se uskutečnil již třetí ročník Národní 
potravinové sbírky, v rámci projektu Potraviny pomá-
hají. Sbírka probíhala také v menších městech a tak 
jsme se mohli zapojit. Trvanlivé potraviny pro Farní 
charitu Roudnice nad Labem bylo možné zakoupit 
a darovat v Penny Marketu v Roudnici n. L. Lidé nám 
během sbírky věnovali celkem 471 kg trvanlivých po-
travin. 

KRABICE OD BOT PRO DĚTI Z CHARITY 
V roce 2015 jsme navázali na úspěšnou spolupráci  
s Rodinným centrem Havránek Veltrusy z předchozí-
ho období a domluvili se na zajištění vánočních dár-
ků pro děti z azylového domu a děti z rodin, se kte-
rými pracujeme v terénu. Z iniciativy vyhlášené přes 
sociální sítě se od příznivců centra nashromáždilo 
tolik vánočních dárků, zabalených v krabicích od bot,  
že jsme díky tomu mohli obdarovat nejenom naše 
děti v azylovém domě a v terénu, ale také v NZDM Bota 
a azylových domech Naděje v Roudnici a Diakonie  
v Litoměřicích.
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FCH 2015 SAS NZDM I PS AD Fakult. služby Ch. šatník 

N
ák

la
dy

Spotřeba materiálu 46 436,00 32 166,00 59 921,00 43 899,50 6 179,00

7 6
78

 58
5,

9Spotřeba energie 161 336,00 114 119,00 41 225,00 333 564,79

Služby 54 671,14 79 519,00 68 740,20 116 782,70 1 232,00
Osobní náklady 1 414 966,00 1 461 863,00 1 092 874,00 2 002 000,00 251 269,00 157 444,00

Ostatní 2 954,58 3 534,00 63 933,00 62 211,69
Náklady celkem 1 680 363,72 1 691 201,00 1 326 693,20 2 558 458,68 258 680,00 157 444,00

Vý
no

sy

Ústecký kraj - MDP 8 571,00 23 683,00 87 745,00

7 5
22

 16
2,

53

Ústecký kraj - VDP 479 306,00 481 632,00 892 000,00 1 541 000,00
Vlastní zdroje 35 151,72 19 641,00 262 128,83 399 514,68 156 926,00
Město Roudnice n.L. 41 079,00 394 736,00 15 590,00 330 110,00
Nadace, sbírky a dary 19 992,00 43 099,00 551,00 101 754,00 19 947,00
Úřad práce 107 501,00 200 089,00 137 497,00
IPO Roudnice n.L. 988 763,00 728 410,00
Výnosy celkem 1 680 363,72 1 691 201,00 1 170 269,83 2 558 458,68 258 680,00 157 444,00
HV Střediska 0,00 0,00 -156 423,37 0,00 0,00 0,00

CELKEM
188 601,50
650 244,79

320 946,24
6 380 416,00

138 377,37
7 678 585,90

120 000,00
3 393 938,00

873 362,53
781 515,00
191 087,00

445 087,00
1 717 173,00

7 522 162,53
-156 423,37

NÁKLADY FARNÍ CHARITY V ROCE 2015VÝNOSY (ZDROJE) FARNÍ CHARITY V ROCE 2015

Ústecký kraj - MDP 2 % 
Ústecký kraj - VDP 45 % 
Vlastní zdroje 12 % 
Město Roudnice n.L. 10 % 
Nadace, sbírky a dary 2 % 
Úřad práce 6 % 
IPO Roudnice n.L. 23 %

Spotřeba materiálu 2 % 
Spotřeba energie 9 % 
Služby 4 % 
Osobní náklady 83 % 
Ostatní 2 %
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AKTIVA číslo 
řádku

Stav 
k první-
mu dni 
účetního 
období

Stav 
k posled-
nímu dni 
účetního 
období

a b c 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem  Součet I.až IV. 1 4 120 4 105
Dlouhod. nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. 9 18 17

I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             -18 5 18 17
Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 20 7 224 7 295

II.

1. Pozemky               -31 10 43 44
3. Stavby               -21 12 5 805 5 805
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí   -22 13 251 321
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek            -28 16 1 125 1 125

Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7. 28 323 331
III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti            -63 23 323 331

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. 40 -3 445 -3 538

IV.

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku        -78 32 -18 -17
6. Oprávky ke stavbám               -81 34 -2 093 -2 137
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí    -82 35 -209 -259
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku           -88 38 -1 125 -1 125

B. Krátkodobý majetek celkem                            Součet B.I. až B.IV. 41 3 224 3 202
Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 71 785 681

II.

1. Odběratelé              -311 52 89
4. Poskytnuté provozní zálohy            -314 55 287 482
5. Ostatní pohledávky             -315 56 144 140
6. Pohledávky za zaměstnanci            -335 57 -8
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem       -346 63 251
17. Jiné pohledávky            -378 68 22 59

Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 80 2 391 2 492

III.
1. Pokladna             -211 72 12 32
3. Účty v bankách            -221 74 2 379 2 460

Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 84 48 29
IV. 1. Náklady příštích období            -381 81 48 29

Aktiva celkem                                       Součet A. až B. 85 7 344 7 307

PASIVA číslo 
řádku

Stav 
k první-
mu dni 
účetního 
období

Stav 
k posled-
nímu dni 
účetního 
období

a b c 3 4
A. Vlastní zdroje celkem                                    Součet A.I. až A.II. 86 6 087 5 930
Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90 5 821 5 820

I.
1. Vlastní jmění                  -901 87 5 551 5 551
2. Fondy                   -911 88 270 269

Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 94 266 110

II.
1. Účet výsledku hospodaření                 -963 91 -156
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              -931 92  82  
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  -932 93 184 266

B. Cizí zdroje celkem                                   Součet B.I. až B.IV. 95 1 257 1 377
Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23. 129 871 1 182

III.

1. Dodavatelé                  -321 106 8 2
3. Přijaté zálohy                -324 108 34 3
5. Zaměstnanci                  -331 110 357 359
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění -336 112 204 194
9. Ostatní přímé daně                -342 114 29 19
12.Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu               -346 117 90
17.Jiné závazky                 -379 122 3
22. Dohadné účty pasivní                -389 127 239 512

Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 133 386 195
IV. 1. Výdaje příštích období                -383 130  3

 2. Výnosy příštích období                -384 131 386 192
Pasiva celkem         Součet A. až B. 134 7 344 7 307

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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Oz
na

č.

Název ukazatele Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospo-
dářská Celkem

5 6 7
A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. 
až I.4. 2 839  839

1 Spotřeba materiálu -501 3 189 189

2 Spotřeba energie -502 4 650  650

II. Služby celkem Součet II.5. 
až II.8. 7 321 321

5 Opravy a udržování -511 8 36 36

6 Cestovné -512 9 24 24

8 Ostatní služby -518 11 261 261

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až 
III.13. 12 6 381 6 381

9 Mzdové náklady -521 13 4 765 4 765

10 Zákonné sociální pojištění -524 14 1 597 1 597

11 Ostatní sociální pojištění -525 15 19 19

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až 
V.24. 22 38 38

22 Dary -546 28 6 6

24 Jiné ostatní náklady -549 30 32 32

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

Součet VI.25. 
až VI.30. 31 93  93

25 Odpis dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku -551 32 93  93

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. 
až VII.32. 38 74 74

32 Poskytnuté členské příspěvky -582 40 7 7

Náklady celkem Součet I. až 
VIII. 43 7 679  7 679

Oz
na

č.

Název ukazatele Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospo-
dářská Celkem

5 6 7
B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. 
až I.3. 45 816 35 851

2 Tržby z prodeje služeb -602 47 816 35 851

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až 
IV.18. 59 15 15

15 Úroky -644 63 10 10

18 Jiné ostatní výnosy -649 66 5  5

V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování 
rezerv a oprav.pol.

Součet V.19. 
až V.25 67 8 8

24 Výnosy z dlouhodobého fin.majetku -657 73 8 8

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. 
až VI.28. 75 191 191

27 Přijaté příspěvky (dary) -682 77 191 191

VII. Provozní dotace celkem Hodnota 
VII.29. 79 6 458 6 458

29 Provozní dotace -691 80 6 458 6 458

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 7 480 43 7 523

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

Výnosy - 
Náklady 82 -199 43 -156

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84 -199 43 -156

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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AUDITORSKÁ ZPRÁVA / SLOVO ŘEDITELKY   

Výroční zpráva Farní charity Roudnice nad 
Labem představuje ohlédnutí organizace  
za celým uplynulým rokem 2015. Jsem ráda,  
že i v roce 2015, přes počáteční problémy, 
se nám nakonec podařilo zajistit dostatek 
finančních prostředků na provoz všech so-
ciálních služeb i dalších aktivit a činnost or-
ganizace nemusela být žádným způsobem 
omezena. 

Nový rok jsme začali tradičně Tříkrálovou 
sbírkou s dosud největším výtěžkem za celou 
historii tříkrálové sbírky na Podřipsku - 137 031 
Kč. Z iniciativy klientů NZDM byla obnove-
na činnost taneční skupiny s novým názvem 
Somnakune čerhaja a uspořádán 1. Romský 
bál. Zapojili jsme se s  azylovým domem  
do projektu Made by, realizovaného Nada-
cí Terezy Maxové dětem a City Foundation.  
Podařilo se nám udržet v provozu charitní 
šatník díky dotaci z úřadu práce a získat další 
2 dotovaná místa na recepční a denní asistent-
ku v azylovém domě, dále navýšit kapacitu  
v azylovém domě na 30 lůžek. I v tomto roce 
jsme se zúčastnili celonárodní sbírky potra-
vin a následně vybrané potraviny předávat  
potřebným.

Na rozdíl od předchozích let, nás nečekaly  
v tomto roce žádné zlomové události, naštěstí.

Během celého roku jsme se v přímé péči inten-
zivně, s láskou a pokorou věnovali klientům 
všech našich služeb, tedy naší hlavní práci.  
V rámci administrativy jsme zajišťovali a vytvá-
řeli vhodné podmínky pro práci v přímé péči.

Prostřednictvím výroční zprávy máme mož-
nost poděkovat všem donátorům, dárcům, 
kněžím, spolupracujícím organizacím, spo-
lupracovníkům, dobrovolníkům, příznivcům 
farní charity za veškerou pomoc a podporu 
charitě - ať už to byla pomoc finanční, mate-
riální, pomoc ve formě služby, modlitby, bo-
hoslužby, povzbuzení, dobrého slova o práci 
charity.

Mé velké poděkování náleží také všem  
zaměstnancům farní charity za jejich každo-
denní péči o klienty, za jejich osobní nasazení, 
vytrvalost, obětavost a nadšení. Poděkování 
patří klientům za to, že se s důvěrou obraceli 
na naše služby. Poděkovat zaslouží všichni, 
kteří se za práci charity modlí. Duchovní pod-
pora je pro nás velmi potřebná a nepostrada-
telná. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. 

S úctou a pokorou 

Ing. Zdenka Pětníková,    
ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
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Velké poděkování patří všem níže uvedeným - státním 
a nestátním institucím, organizacím, firmám, ale i 
jednotlivcům, kteří nás finančně, materiálně a dalším 
způsobem podporovali. Díky nim se nám daří naplňo-
vat základní poslání charity - pomáhat potřebným.

  Krajský úřad Ústeckého kraje 
  Evropský sociální fond (ESF) 
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
  Město Roudnice nad Labem 
  Úřad práce Litoměřice 
  Nadace Terezy Maxové dětem a City Foundation 
  NROS - Pomozte dětem 2015 
  Arcidiecézní charita Praha 
  Arcibiskupství pražské 
  Charita Česká republika 
  KIWANIS Roudnice n. L. 
  Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem 
  Litoměřický deník 
  Ovocnářství Ploskovice Poblová - Petrásek 
  Potravinová banka Ústeckého kraje 
  Pekařství u Poláků 
  Pekařství Kraupner 
  Penny Market - prodejna Alej 17. listopadu Roudnice n. L. 
  RC Havránek Veltrusy 
  Roudnický městský rozhlas 
  Roudnická městská televize - MIS 
  Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem 

  Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem 
  Zámecká restaurace Roudnice n. L. 
  ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník - žáci 8. B a Mgr. Antonínová

P. Brousil Martin, Bumbová Věra, Douša Jiří, Hajný Ja-
romír, Jan a Zuzana Horákovi, p. Hromadová, MUDr. 
Chaloupková Zdenka, Pavel a Jana Chaloupkovi, Lu-
děk a Madla Jirmanovi, Mgr. Kapalová Adéla, Ing. 
Kirschnerová Jitka, pí Kraupnerová, Jiří a Eva Krejčovi, 
Krejčová Marie, Kubelková Marie, Kubíčková Petra, 
Ing. Lysáček Stanislav, Hana Panušková, Dr. Petrák To-
máš, Pětníkovi: Jiří, Michaela, Evžen Polák, pí Poláková, 
Spurná Marie, Špačková Jaroslava, Špačková Pavla,  
P. Šťastný Ludvík, Šustrová Jiřina, P. Uličný Mikuláš, Vi-
tochová Katka, p. Vlachyňská, Tesař Jaroslav, Zeman Jiří.

Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme. 

 
 
 

FARNÍ CHARITA ROUDNICE N. L. V ROCE 
2015 REALIZOVALA: 

Individuální projekt Města Roudnice n. L. reg. č. 
CZ.1.04/3.2.00/55.00014:

 „IPO - Roudnice nad Labem“ na „Zajištění sociálních 
služeb NZDM st. a SAS v Roudnici nad Labem v  obdo-
bí od 1. července 2013 do 31. května 2015“, s následním 
prodloužením od 1. června 2015 do 30. září 2015.

Projekt byl financován z prostředků Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpočtu České republiky 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.



© Farní charita Roudnice nad Labem 2015 
      církevní právnická osoba 

ADRESA: Riegrova ul. 652, 
                        413 01 Roudnice nad Labem 
TELEFON: 416 838 313 
E-MAIL: charita@charitaroudnice.cz 
WEB: www.charitaroudnice.cz 
IČ:  62769111 
DIČ: CZ 62769111 
ČÍSLO ÚČTU: 1002130399/0800   

FOTO: archiv Farní charity Roudnice nad Labem Kolektiv pracovníků FCH Roudnice n.L. 

NZDM Bota 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
při FCH Rce n.L.

Jungmannova 670, Roudnice nad Labem,  
okres Litoměřice

50°25‘21.745“N, 14°15‘18.108“E

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  
v Domově sv.Josefa / Pečovatelská služba 
při FCH Rce n.L.

Riegrova 652, Roudnice nad Labem,  
okres Litoměřice 

50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E
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