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Posláním charity je pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

Objekt Masarykova ul. 1492
- azylové ubytování pro muže, ženy a matky s dětmi
- nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
- předškolní a nízkoprahový klub pro děti ze sociálně slabých rodin

Objekt Riegrova ul. 652 - Domov sv. Josefa
- pro seniory a invalidní důchodce 
- domov pro matky s dětmi

Poslání 
organizace

Poskytované 
služby

Sídlem Farní charity Roudnice nad Labem (dále jen FCH) je Riegrova ul. 
652, 41� 01 Roudnice nad Labem. Statutárním orgánem je ředitelka.  
Od 15. 12. 2006 je to Ing. Zdenka Pětníková.

Farní charita vznikla podle ustanovení 114-117 Kodexu kanonického práva, 
podle § 18 a násl. Občanského zákoníku, § 6 odst. 1 písm. h) zákona 
�08/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení náboženských 
společností. Arcibiskup pražský ji zřídil jako zařízení římskokatolické církve 
s právní subjektivitou. Organizace je registrována v Rejstříku právnických 
osob podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. �08/1991 Sb. u Ministerstva 
kultury České republiky jako součást římskokatolické církve s datem zařazení  
do Rejstříku evidovaných právnických osob dne �0. 10. 1996. IČO 
organizace je 62769111.

Sídlo a statutární 
orgán

Vznik a registrace 
organizace

II. CHARAkTERISTIkA ORgANIZACE
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Oficiální název objektu je Domov Sv. Josefa pro seniory a matky s dětmi 
a nachází se v Riegrově ul. 652. Je specifický soužitím tří generací – seniorů, 
matek a miminek.

Zařízení poskytuje domov lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba zahrnuje ubytování v dekretovaných bytech, pečovatelskou službu 
(pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti), základní 
sociální poradenství, psychologické poradenství, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím a aktivizační činnosti jako besedy, zdravotní 
cvičení, paměťové a společenské hry, arte činnosti, možnost výuky práce  
na PC a internetu aj.

Každý byt je vybaven kuchyňským koutem, společné jsou toalety 
a bezbariérová koupelna. Kapacita je 10 bytových jednotek (4 byty v přízemí 
a 6 bytů v patře). 7 bytů je vhodných pro 1 osobu a � byty pro 2 osoby.

Cílem služby je zabezpečení ubytování a zajištění podmínek pro důstojný 
a aktivní život, podpora klientů k soběstačnosti, aktivitě a zprostředkování 
kontaktu se sociálním prostředím.

Služba je poskytována nepřetržitě a celoročně. Pro ubytování jsou 
upřednostňováni klienti z Roudnice nad Labem a regionu.

Klienti hradí nájemné za bydlení a dále za úkony za pečovatelské služby 
a dovezené obědy. Ceník pečovatelských úkonů: návštěva a celková koupel 
včetně mytí vlasů – bez poplatku, běžné úkony osobní hygieny: 25 Kč, 
jednoduché ošetřovatelské úkony: 15 Kč, nákupy: �0 Kč, pochůzky: �0 Kč, 
běžný úklid 60 Kč za hodinu, příprava a vaření snídaně, oběda nebo večeře: 
max. 40 Kč, doprovod na vyšetření: 45 Kč, praní prádla do 40°C: �0 Kč, 
nad 40 °C 50 Kč za 1 kg, zástřih vlasů, holení, úprava nehtů: 10 - 20 Kč.

Charakteristika

Cíl

Služby

Provoz 
a podmínky

Poplatky

Prostory 
a kapacita

VyUžITÍ DOMOVA ZA ROk 2006

Celková kapacita: 10 Bytů

Celkem využito: 10 Klientů

Z toho: 0 Přistěhovaných

0 Odstěhovaných

Zůstává: 10 Klientů

III. HLAVNÍ AkTIVITy ORgANIZACE
1. DOMOV PRO SENIORy A INVALIDNÍ DůCHODCE
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Azylové ubytování poskytuje zázemí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, kterou nejsou schopni řešit sami ani za pomoci svého okolí. Zařízení 
je určeno mužům, ženám a matkám s dětmi bez (nebo ohrožené ztrátou) 
bydlení.

Služba zahrnuje dočasné ubytování s veškerým zařízením, poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, základní sociální poradenství, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, a dále křesťansko–psychologické poradenství a výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti.

Azylové ubytování pro muže - 2. patro objektu Masarykova č. 1492:  
2 pokoje / 6 lůžek + 1 krizové lůžko/ 6 mužů, výměra: 51 m2, vč. kuchyňského 
koutu a příslušenství (1 bytová jednotka). 

Azylové ubytování pro ženy a matky s dětmi - podkroví objektu Masarykova 
č. 1492: 4 samostatné pokoje, společenská místnost, společná kuchyň 
a koupelna. Celková výměra podkrovních prostorů je 169,2 m2. Tři pokoje 
vhodné vždy pro 1 matku a max. 2 děti, čtvrtý pokoj pro 1 matku a max. 4 
děti do 15-ti let věku.

Azylové ubytování pro ženy a matky s dětmi - podkroví objektu Riegrova 
č. 652, součást Domova Sv. Josefa pro seniory a matky s dětmi: 4 pokoje 
v podkroví domu, společenská místnost, společná kuchyň a koupelna. 
Celková výměra: 142,4 m2. 4 pokoje o výměře 12 až 16 m2. Jeden pokoj je 
vhodný vždy pro 1 matku a 1 dítě do 2 let věku.

Cílem programu je poskytnout těmto lidem na přechodnou dobu ubytování 
a pomoci jim tak překonat nepříznivou sociální situaci a podpořit jejich sociální 
začlenění a soběstačnost tak, aby byli schopni sami řešit své problémy, 
využívat běžné společenské zdroje a vést samostatný, plnohodnotný život 
v běžné společnosti.

Provoz je zajištěn nepřetržitě a celoročně. Ubytování je poskytnuto obvykle 
na � měsíce s možností prodloužení na dobu nezbytně nutnou. Přednost mají 
klienti z Roudnice nad Labem a regionu. Azylové ubytování v Riegrově ul.  
je určeno ženám ve vyšším stupni těhotenství a matkám prvorodičkám s jedním 
dítětem do dvou let věku. Azylové ubytování na Masarykově ul. je vhodné 
i pro matky s více dětmi do 15-ti let. Ubytování může být poskytnuto po dobu 
nepřevyšující 1 rok. Služba z kapacitních důvodů není nabízena párům ani 
úplným rodinám.

Měsíční poplatek za ubytování činil v roce 2006 výši životního minima 
k zajištění nezbytných nákladů na domácnost podle počtu osob.

Poplatky

Prostory 
a kapacita

Charakteristika

Cíl

Služby

Provoz 
a podmínky

III. HLAVNÍ AkTIVITy ORgANIZACE
2. AZyLOVé UByTOVÁNÍ PRO MUžE, žENy A MATky S DěTMI
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Pozn.: statistika nezahrnuje počty dětí

VyUžITÍ AZyLOVéHO UByTOVÁNÍ PRO MUžE ZA ROk 2006

Celková kapacita: 7 Míst (6 lůžek + 1 krizové)

Celkem využito: 17 Klientů

Z toho odešli: 0 Získání bytu od městského úřadu

� Nalezení bydlení či ubytovny

2 Návrat do rodiny, k příbuzným, k přítelkyni

2 Jiný azylový dům, krizové zařízení

2 Zdravotnické zařízení

0 Nástup do výkonu trestu

0 Ukončení pobytu z naší strany

� Neoznámilo místo pobytu

VyUžITÍ AZyLOVéHO UByTOVÁNÍ PRO žENy A MATky S DěTMI 
ZA ROk 2006 (AD MASARykOVA UL. + AD RIEgROVA UL.)

Celková kapacita: 8 Míst (v každém objektu 4 pokoje)

Celkem využito: 24 Klientek

Z toho odešli: 0 Získání bytu od městského úřadu

6 Nalezení bydlení či ubytovny

12 Návrat do rodiny, k příbuzným, k příteli

0 Jiný azylový dům, krizové zařízení

0 Zdravotnické zařízení

0 Nástup do výkonu trestu

0 Ukončení pobytu z naší strany

1 Neoznámilo místo pobytu
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Zařízení je určeno zejména lidem bez přístřeší a lidem, kteří se ocitli v akutní 
krizové situaci a potřebují zajistit nezbytné podmínky pro přežití.

Služba zahrnuje poskytnutí podmínek pro celkovou osobní hygienu, ošacení, 
jednoduchou stravu, základní sociální poradenství a pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V případě 
zájmu lze využít krizové lůžko na odpočinek a následně azylové ubytování, 
je-li volná kapacita. 

Centrum se nachází v suterénu objektu Masarykova č. 1492. 
Skládá se z kontaktní místnosti, šatníku, skladu, prádelny, koupelny a dílny.
Plocha zařízení v suterénu má rozlohu 116,9 m2.

Cílem činnosti centra je poskytnout klientovi bezpečí, podporu a poradenství 
související s možnostmi řešení jeho situace. 

Služba krizového centra je díky blízkosti azylového ubytování zajištěna 
nepřetržitě a celoročně. Od veřejnosti přijímáme šatstvo a materiální pomoc 
vždy v pondělí (mezi 10 – 12h.), nebo kdykoliv po telefonické domluvě. 
Šatstvo je také možno odevzdat kdykoliv v našem sídle na Riegrově ul. 652. 
Sociálně potřebným ho vydáváme za symbolický poplatek první pondělí  
(15 – 17h). V akutních případech je šatstvo vydáno kdykoliv a zdarma. 
Jednou měsíčně se odváží velké množství šatstva a materiální pomoci 
z našeho centra do centrálního skladu DIAKONIE v Broumově. Nabídku 
šatstva a materiální pomoci využívají také klienti našeho azylového ubytování, 
kteří nejsou zahrnuti v následující hodnotící tabulce.

Prostory 
a kapacita

Charakteristika

Cíl

Služby

Provoz a pomínky

III. HLAVNÍ AkTIVITy ORgANIZACE
3.  kRIZOVé CENTRUM PRO BEZDOMOVCE A SOCIÁLNě SLABé OBČANy

Využití krizového centra za rok 2006

Celkem: 124 Klientů

Z toho: 47 Využilo základního hygienického servisu

75 Pravidelně, opakovaně využilo charitního šatníku

288 Osob darovalo ošacení nebo materiální pomoc
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Zařízení poskytuje služby dětem ze sociálně slabých rodin, zejména 
romských. Předškolní klub je určen dětem ze sociálně slabých rodin mezi 
� - 6 roky a funguje jako školka. Nízkoprahový klub je určen školním dětem 
a mládeži do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Předškolní klub nabízí dětem možnost přípravy na vstup do základní školy 
a různé volnočasové aktivity. Nízkoprahový klub nabízí dětem a mládeži 
zejména výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako přípravu na školní 
vyučování, romský a moderní tanec, arte činnosti, šití a vaření, sportovní 
a stolní hry, výlety, účast na romských tanečních a hudebních festivalech 
nebo různé jednorázové akce, a dále nabízí základní sociální poradenství, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Zařízení se nachází v přízemí objektu na Masarykově ul. 1492 ve dvou 
bytových jednotkách, které jsou propojeny; výměra zařízení je 74 m2. Skládá 
se ze 4 místností a sociálního zařízení. Dílna je situována při krizovém centru 
- v suterénu téhož objektu – a má výměru 15 m2. Kapacita stacionáře je max. 
20 dětí, kapacita klubu max. �0 dětí. Dílna pojme maximálně 4 děti.

Cílem činnosti zařízení je prevence sociálního vyloučení romských dětí 
a mládeže, sociálně nežádoucích jevů, vyrovnání příležitostí těchto dětí 
a mládeže podílet se na sociálním životě místní komunity a společnosti vůbec.

Provoz je zajištěn celoročně ve všední dny včetně prázdnin. Stacionář: 8 - 12 
hod., klub:1� - 17 hod. Výlety, zájezdy a jednorázové akce jsou pořádány 
většinou v sobotu.

Prostory 
a kapacita

Charakteristika

Cíl

Služby

Provoz a pomínky

III. HLAVNÍ AkTIVITy ORgANIZACE
4. PŘEDŠkOLNÍ A NÍZkOPRAHOVÝ kLUB PRO DěTI ZE SOCIÁLNě   
 SLABÝCH RODIN

Služby jsou poskytovány zdarma; na výlety a zájezdy může být požadována 
finanční spoluúčast.

Poplatky

Pozn.: činnost zařízení hodnotí pozitivně jak samotné děti, tak učitelé i vedení škol, do kterých naši dětští klienti dochází. 
Děti ohrožené sociálním vyloučením, které navštěvují klub, mají lepší školní výsledky a méně výchovných problémů než děti  

ze stejné lokality, které klub nenavštěvují

VyUžITÍ ZAŘÍZENÍ ZA ROk 2006

Celkem využilo: 95 Dětí

Z toho: 26 Navštívilo předškolní klub

69 Navštívilo nízkoprahový klub 

10 V průměru navštěvovalo pravidelně předškolní klub

�6 V průměru navštěvovalo pravidelně nízkoprahový klub

5 Nastoupilo do 1. ročníku základní školy

1 Nastoupilo do 1. ročníku praktické školy

2 Opakují ročník základní školy

1 Přešlo ze základní školy do praktické školy
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Zařízení nabízí odbornou psychologickou pomoc všem klientům 
a zaměstnancům, dle potřeby i obyvatelům Roudnice n. L. Služba  
je poskytována formou individuálního i skupinového setkání. Jedná  
se o poradenství, diagnostiku a psychoterapii.

Služby jsou poskytovány na žádost klienta či doporučujícího zařízení. 
Poradenství představuje jednorázové vstupy a pomoc při řešení problému. 
Psychoterapie je dlouhodobou záležitostí. Některé problémy se řeší při 
skupinové sestavě. Součástí programu jsou setkání nad Biblí, přednášky 
a besedy s odborným psychologickým zaměřením. 

Cílem je pomoc a podpora při zvládání obtížných životních situací, 
onemocnění nebo při zvýšené zátěži.

Službu jsme začali poskytovat od května 2006 a v současné době  
je psycholožka klientům k dispozici každé pondělí a úterý od 7:�0  
do 1�:�0 h. Po dohodě lze zvolit buď pracoviště v Riegrově ulici nebo 
pracoviště v Masarykově ulici.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Charakteristika

Cíl

Služby

Provoz a pomínky

Poplatky

VyUžITÍ ZAŘÍZENÍ ZA ROk 2006

Psychologická pomoc: 170 Osob 

Psychologické úkony: 2�8

Odborná konzultace: 80 Úkonů 

Psychoterapie: 58 Osob 

Diagnostika: 10 Osob 

Přednášky a besedy: 12 Setkání

III. HLAVNÍ AkTIVITy ORgANIZACE
5. PSyCHOLOgICkÁ PORADNA 
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Zde jsou redakčně neupravené příběhy několika našich klientů.

Než jsem přišla do Domova sv. Josefa, vystřídala jsem mnoho zařízení. 
Nějakou dobu jsem bydlela i u příbuzných, ale z rodinných důvodů jsem 
odešla. Dlouhou dobu jsem žila v penzionu pro seniory v Litoměřicích, ale 
necítila jsem se tam dobře, nikoho jsem tam neznala, jsem spíš samotářka a tak 
jsem se ani s nikým neseznámila. Navíc se mi velmi stýskalo po rodné Roudnici. 
Poté jsem se dozvěděla o stavbě nového domova důchodců v Roudnici, 
ten jsem si však finančně nemohla dovolit, na dům s pečovatelskou službou 
jsem prý neměla nárok a tak mi jedna známá doporučila bydlení v Domově  
sv. Josefa. Pečovatelky jsou velmi milé a příjemné. Rozumím si i s ostatními 
klienty. Občas s nimi chodím na aktivity a biblioterapii. Bohužel  
se ze zdravotních důvodů nemohu účastnit pohybových cvičení. Ráda stále 
něco dělám, tak si na pokoji vyšívám dečky, pletu, luštím křížovky nebo 
chodím na dlouhé procházky po městě. Také využívám pečovatelských 
služeb, hlavně nákupy, praní a žehlení prádla a úklid. V Domově bych už 
chtěla zůstat, protože jsem tu opravdu spokojená a nic mi nechybí.

V azylu farní charity bydlím se svým malým synem už rok. Původně pocházím 
ze Slovenska, do Čech jsem odešla za prací. Našla jsem tu přítele, se kterým 
jsem otěhotněla. Náš vztah však začal upadat a rozešli jsme se. O syna 
nejeví zájem. S kamarádkou jsem tenkrát navštívila Sdružení občanských 
práv, kde mi doporučili azylové ubytování v Roudnici nad Labem. Z nástupu 
do azylu jsem měla trochu obavy, ale brzy jsem se tu zabydlela a se synem 
je nám tu dobře máme tu vše, co potřebujeme a když si s něčím nevím rady, 
jsou tu pečovatelky, které jsou kdykoli ochotné mi se vším pomoci. Ráda  
se účastním vaření, které mi hodně pomohlo se zdokonalit, při nástupu  
do azylu jsem vařit skoro neuměla. Také se mi líbí cvičení, začala jsem cvičit 
i sama. Nyní se účastním videotréninku interakcí, který mi pomáhá si uvědomit 
vztah a komunikaci mezi mnou a mým synem. Zatím nevím, co s námi bude 
dál, snažím se najít nějakou práci, kterou bych mohla dělat doma a zároveň 
se mohla starat o syna. 

Do domova jsem přišla z psychiatrické léčebny, kde mi toto bydlení také 
za pomoci Městského úřadu v Roudnici zařídili. Když nepočítám krátkou 
pauzu, kdy jsem měla dítě a na čas jsem se z Domova odstěhovala, bydlím 
tu už devět let. Jsem tu moc spokojená, zvykla jsem si na ostatní klienty  
i na personál, který je moc hodný a příjemný. Využívám pečovatelských služeb, 
hlavně praní prádla a žehlení, vařím a uklízím si sama. Ráda se účastním 
aktivit, kde hrajeme společenské hry (nejradši mám pexeso a domino), také 
chodím na biblioterapii s paní psycholožkou, pohybová cvičení i paměťové 
hry. Často mě tu navštěvuje moje dcera. Bydlení tady mi naprosto vyhovuje, 
líbí se mi tu.

Do klubu chodím už od čtyř let skoro každý den a moc se mi tu líbí. Máme 
tu hezkou výzdobu, vybavení a paní učitelky jsou moc hodné. Když 
potřebujeme, pomohou nám s úkoly do školy. Když mám hotové úkoly, čtu 
si někdy knížku, to mě baví. Pořádáme tu různé besídky, můžeme si hrát hry 
na počítačích. K počítači a k internetu bych ale chtěla mít větší přístup, ráda 
si píšu různé povídky a nemám, kde bych si je sepisovala a tiskla. Někdy 
chodím i na keramiku, ale dřív mě bavila víc. Teď do klubu chodím hlavně 
kvůli tanci, který mě baví ze všeho nejvíc. Hodně jsme v poslední době 
trénovali, protože brzy pojedeme na festival, který bude můj první. Moc  
se tam těším a chtěla bych všem dokázat, že mám na to, abych tancovala 
a jezdila na festivaly.

Paní V. 
(klientka 

azylového 
ubytování)

Paní Š.
 (klientka Domova 

sv. Josefa)

Paní D. 
(klientka Domova 

sv. Josefa)

Joli 11 let 
(klub pro romské 

děti)

IV. kLIENTI FARNÍ CHARITy

Do klubu chodím už asi 11 let. Líbí se mi tady výzdoba, se kterou jsme i trochu 
pomáhaly. Když sem přijdu ze školy, dělám si sama nebo s paní učitelkou 
úkoly. Kamarádím se tu se všemi dětmi a je mi tu dobře. Hodně hraju hry 
na počítači, někdy chodím na keramiku. V létě jezdíme na různé výlety, 
byli jsme třeba v zoologické zahradě nebo na projížďce parníkem někdy 
jedeme i do divadla, takové akce mám ráda. Nejlepší ale je, že v klubu můžu 
tancovat a jezdit na taneční festivaly a soutěže. Už jsme vyhrály i hodně cen. 
Tancujeme hlavně cikánské a české tance, občas tance na černou hudbu. 
Tanec dělám už odmalička a chtěla bych se mu věnovat i dál.

Péťa 16 let 
(klub pro romské 

děti)
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- Mše svaté v kapli farní charity - pravidelně každé první úterý v měsíci
- Provozní porady všech zaměstnanců – pravidelně každý měs.
- Porady vedení – pravidelně každé pondělí
- Klientské porady – pravidelně 1x měsíčně
- Komunity klientů jednotlivých zař. – pravidelně 1x měs.
- Supervize týmů organizace – �x
-  Besedy pro klienty i zaměstnance např. posezení nad Biblí, besedy 

s lékaři, besedy o životním stylu – 29x
- Zdravotní cvičení – 52x
- Paměťové hry – 28x
- Společenské hry – �0x
- Hudba s p. Jarošovou – 4x
-  Výtvarné aktivity jako např.: malování na hedvábí, keramika, malování  

na sklo atp. – ��x
- Vaření s klienty azylového ubytování – 76x
- Šití – 11x
- Skládání hlavolamů a luštění křížovek – 5x
- Účast na festivalech a soutěžích – �x
- Soutěže a hry např.: sportovní, taneční, ve zpívání – 5x
- Výlety – �x
- Grilování – 14x
- Stáže a exkurze – 2x
- Školení obsluhy PC pro klienty – �2x

V průběhu roku připravujeme různé pravidelné a volnočasové aktivity jak pro 
zaměstnance, tak pro naše klienty i pro veřejnost. Konkrétní akce uskutečněné 
v roce 2006:

Pravidelné akce

V.  PRAVIDELNé AkCE A PROJEkTy 
 REALIZOVANé V ROCE 2006

Projekty Krizové centrum a azyl pro muže, Dokázat více a Vzděláváním ke kvalitě jsou spolufinancovány 
evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Činnost FCH je také podporována Městem 
Roudnice n. L.

PROJEkTy REALIZOVANé V ROCE 2006

Název Období realizace Celkový rozpočet projektu Zdroj financování

Stacionář a klub 
pro romské děti 2006 1 665 700 Kč MPSV

Azylový dům 
a domov pro 
matky s dětmi

2006 882 �00 Kč MPSV

Azylový dům 
pro muže, ženy 
a matky s dětmi 
- dofinancování

2006 150 000 Kč Ústecký kraj

Domov sv. Josefa 
pro seniory 2006 1 000 000 Kč Ústecký kraj

Krizové centrum 
a azyl pro muže 2006-2007 7�� 420 Kč MPSV v rámci OPRLZ

Větší šance 10/2005 - 08/2006 �5 786 Eur MPSV v rámci Phare 200�

Dokázat více 08/2006 - 02/2008 502 8�4 Kč NROS v rámci OPRLZ

Vzděláváním  
ke kvalitě 09/2006 - 07/2008 810 478 Kč MPSV v rámci OPRLZ

20 - 21



Vedoucí zařízení: M. Vlčáková
Sociální asistenti: B. Králová°, D. Kozáková°, L. Suchá°
Pracovníci v soc. službách: Ing. B. Dalibábová*, M. Jarošová*
  J. Frydrichová *

Ředitelka: Ing. J. Kirschnerová°
 Ing. J. Kubínková*°
 Ing. Z. Pětníková°
Hospodářka, zást. ředitelky: Ing. Z. Pětníková°
koordinátorka projektů: Ing. M. Lysáčková*°, M. Horáčková°
Sociální pracovnice: Bc. R. Irová°, L. Vodenková°
Ekonomika, mluvčí: J. Vrbová°

Naším zájmem je poskytovat kvalitní a profesionální služby, proto se naši 
zaměstnanci stále pravidelně vzdělávají. Přehled školení absolvovaných 
v roce 2006 uvádíme níže:

STEP BY STEP ČR: Lektor volného času
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně: Vzdělávání terénních sociálních 
pracovníků
Agnes o.s.: Public Relations NNO, Vzdělávání v regionech
Psychosociální centrum Acorus: Jednání s obtížným klientem, komunikace 
mezi týmy, Etický kodex, Supervizní setkání pro absolventy kurzů 
vzdělávání sociálních pracovníků v problematice domácího násilí
Job asistent s.r.o.: Motivační kurz – dovednosti pro získávání zaměstnání
Luboš Kunrt: kurzy PC pro začátečníky a pokročilé
K-centrum Litoměřice: Přednáška o drogách
Česká asoc. streetwork: Nízkoprahový program versus samospráva 
ICN o.p.s.: Jak zajistit důvěryhodnost neziskové organizace
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem: kvality manažer – zavádění 
standardů kvality v sociálních službách
Sales – středisko Š. Trochty: Vzdělávání pracovníků organizací pracujících 
s romskými dětmi
Pedagog. centr. Ústní n.L.: Trestná činnost dětí a mládeže 
Horizonty: Workshop zaměřený na formulaci zákl. strateg. východisek, 
Workshop zaměřený na jednání s klienty a uzavírání dohody o poskyt. 
služeb, Workshop k plánování a průběhu služby
ICN o.p.s.: Psaní projektů, řízení projektového cyklu a možnosti čerpání 
ze SF EU
ANOÚK: Zpracovatel projektu
Diakonie ČCE: kulatý stůl na téma indiv. plán klienta v azyl. domech, 
Manažerská supervize, Manipulace ve vztahu uživatel – poskytovatel 
služby, Supervize, Supervizní setkání pro absolventy kurzů vzdělávání 
soc. pracovníků v problematice domácího násilí

Správa

Domov sv. Josefa 
pro seniory 

a matky s dětmi 
(Riegrova ul.)

Vzdělávání 
zaměstnanců 
v roce 2006

Vedoucí zařízení: L. Vodenková°, B. Císařová°
Sociální asistenti: L. Vodenková°, V. Císař*°
  B. Císařová°, D. Fiala*°
  M. Chmelíková*
  S. Štubňová, I. Zvonar°
Pracovníci v soc. službách: E. Jánská*, M. Oláhová*, A. Pokorná*
 I. Reicheltová*, L.. Šírová*, E. Krejčová*°

Azylové 
ubytování 

a krizové centrum 
(Masarikova ul.)

Vedoucí zařízení: M. Balážová°, V. Špimrová*°
Romští a sociální asistenti: I. Demeterová°, V. Balážová, 
  V. Křivanec°, R. Liscová, I. Reicheltová°
Učitelka: J. Kodešová

Předškolní 
a nízkoprahový 

klub

Psychologická poradna: PhDr. I. Lesová°*Psychologická 
poradna 

* zaměstnanci, kteří pracovali na část. úvazek
° zaměstnanci, kteří pracovali ve funkci méně než 12 měsíců
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Celá organizace je řízena tak, aby její činnost byla hospodárná a efektivní. Zaměstnanci jsou vedeni 
k šetření materiálem i k ohleduplnosti k životnímu prostředí. 
V roce 2006 organizace poprvé využila výhod čerpání zdrojů z víceletých projektů, což se ukazuje 
jako velmi výhodné zejména na začátku nového finančního období. Vedení organizace se v roce 
2006 zaměřilo na čerpání zdrojů z EU. Nejen proto se podařilo vytvořit rezervu na opravu dvora 
Domova sv. Josefa pro seniory a matky s dětmi ve výši 470 000 Kč, která se uskuteční v roce 2007. 
O ověření závěrky za rok 2006 jsme opět požádali Ing. Libora Škrance, který ověřil i hospodaření 
projektu Větší šance financovaného z Phare 200�.

VII. EkONOMICké INFORMACE
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Rozvaha 
v celých tisících kč 

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu

řádku účetního období dni účetního období

 AKTIVA b

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 5 252 5 164

majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 42 42

Součet I.1. až I.7. 9 42 42

II. 1. Pozemky (0�1) 10 44 44

hmotný �. Stavby (021) 12 5 690 5 690

majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1� 152 101

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 1 410 1 �17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 115

Součet II.1. až II.10. 20 7 296 7 267

finanční �. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (06�) 2� 600 600

Součet III.1. až III.7. 28 600 600

majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) �2 -42 -42

6. Oprávky ke stavbám (081) �4 -1 105 -1 297

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) �5 -129 -89

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) �8 -1 410 -1 �17

Součet IV.1. až IV.11. 40 -2 686 -2 745

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 2 0�4 � 727

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (�14) 50 124 256

Součet I.1. až I.9. 51 124 256

5. Ostatní pohledávky (�15) 56 41 17

6. Pohledávky za zaměstnanci (��5) 57 -7 -7

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (�46) 6� 210 1 182

18. Dohadné účty aktivní (�88) 69 �7

19. Opravná položka k pohledávkám (�91) 70 -5

Součet II.1. až II.19. 71 276 1 192

III. 1. Pokladna (211) 72 9 24

Krátkodobý 2. Ceniny (21�) 7� 21 46

finanční �. Účty v bankách (221) 74 1 600 2 20�

Součet III.1. až III.8. 80 1 6�0 2 27�

IV. 1. Náklady příštích období (�81) 81 4 6

Součet IV.1. až IV.�. 84 4 6

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 7 286 8 891

PASIVA b

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 5 920 5 982

I. 1. Vlastní jmění (901) 87 5 551 5 551

Jmění 2. Fondy (911) 88 552 552

Součet I.1. až I.�. 90 6 10� 6 10�

II. 1. Účet výsledku hospodaření (96�) 91 x 62

Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (9�1) 92 -50 x

hospodaření �. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (9�2) 9� -1�� -18�

Součet II.1 až II.�. 94 -18� -121

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 1 �66 2 909

I.Rezervy 1. Rezervy (941) 96 470

Hodnota I.1. 97 470

6. Dohadné účty pasivní (�89) 10� 207 �68

Součet II.1. až II.7. 105 207 �68

III. 1. Dodavatelé (�21) 106 �1 29

závazky �. Přijaté zálohy (�24) 108 15 8�

5. Zaměstnanci (��1) 110 169 280

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (��6) 112 104 164

9. Ostatní přímé daně (�42) 114 15 27

Součet III.1. až. III.2�. 129 ��4 58�

Jiná 2. Výnosy příštích období (�84) 1�1 825 1 488

Součet IV. až IV.�. 1�� 825 1 488

Pasiva celkem Součet A. až B. 1�4 7 286 8 891
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VII. EkONOMICké INFORMACE

Zpráva uditora
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 v celých tisících Kč 

Číslo Činnosti
Označení Název ukazatele řádku Hlavní Hos. Celkem
A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I. 1. až I. 4. 2 9�6 9�6
1. Spotřeba materiálu (501) � 440 440
2. Spotřeba energie (502) 4 496 496

II. Služby celkem Součet II. 5. až II. 8. 7 610 610
5. Opravy a udržování (511) 8 145 145
6. Cestovné (512) 9 7 7
7. Náklady na reprezentaci (51�) 10 4 4
8. Ostatní služby (518) 11 454 454

III. Osobní náklady celkem Součet III. 9. až III. 1�. 12 4 497 4 497
9. Mzdové náklady (521) 1� � 244 � 244

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14 1 12� 1 12�
12. Zákonné sociální náklady (527) 16 1�0 1�0

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV. 14. až IV. 16. 18 � �
16. Ostatní daně a poplatky (5�8) 21 � �

V. Ostatní náklady celkem Součet V. 17. až V. 24. 22 12� 12�
19. Odpis nedobytné pohledávky (54�) 25 �0 �0
24. Jiné ostatní náklady (549) �0 9� 9�

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv Součet VI. 25. až VI. �0. �1 667 667
25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) �2 202 202
29. Tvorba rezerv (556) �6 470 470
�0. Tvorba opravných položek (559) �7 -5 -5

Náklady celkem Součet I. až VIII. 4� 6 8�6 6 8�6
B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I. 1. až I. �. 45 458 458
2. Tržby z prodeje služeb (602) 47 458 458

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV. 12. až IV. 18. 59 1�8 1�8
15. Úroky (644) 6� 6 6
16. Kursové zisky (645) 64 68 68
17. Zúčtování fondů (648) 65 �0 �0
18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 �4 �4

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI. 26. až VI. 28. 75 212 212
27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 212 212

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII. 29. 79 6 090 6 090
29. Provozní dotace (691) 80 6 090 6 090

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 6 898 6 898
C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82 62 62
D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - �4. 84 62 62



ARAKIS & BELLEVILE, s.r.o.
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
BRITSKÁ MEZINÁRODNÍ ŠKOLA
BIANCA
HORIZONTY, BRNO
KONGREGACE SESTER SV. RODINY ZE ŠVÝCARSKA
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
KADEŘNICTVÍ T ZAHÁLKA
MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S
MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
NROS
PROCHÁZKA s.r.o.
RADA VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY
REDAKCE DENÍKU LITOMĚŘICKO 
ROUDNICKÁ TELEVIZE RTV
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROUDNICE NAD LABEM
SOU NEKLANOVA UL. ROUDNICE NAD LABEM
ÚŘAD PRÁCE LITOMĚŘICE
ÚŘAD PRÁCE ROUDNICE NAD LABEM
VITANA a.s.

V roce 2006 naši 
činnost podpořila 

a patří jim naše 
poděkování:

VIII. PODěkOVÁNÍ A CÍLE ORgANIZACE 
  NA PŘÍŠTÍ ROk

1. Registrace sociálních služeb poskytovaných naší organizací.
2.  Změna koncepce provozu, zavedení dvanáctihodinových směn 

pro sociální asistenty a zrušení nočních pohotovostí.
�. Posílení středního managementu
4. Oprava dvora Domova sv. Josefa
5. Zkvalitňování služeb poskytovaných klientům
6. Stabilizace pracovních týmů a vzdělávání zaměstnanců

Cíle organizace 
na rok 2007

p. Austová, Ing. Bratský, Pavel Bobek, Milada Dragošová, Iveta Demeterová, 
Petr Jančařík, Ing. Jiří Krejčí, Vladimír Krejza, Y. Kašíková, Ing. Miroslav 
Koloc, Z. Kubínek, Ing. Kubínková, Luboš Kunrt, Jiří Heller, H. Martínková,  
P. M. Miškovský, K. Nováková, Jana Pelešková, Martina Pastorová, Jiří Pětník, 
Julie Procházková, Jiří Roll, Rýdlová Romana, p. Tichý, J. Šeba, Luděk Jirman, 
Tamara Borissová, Věra Jelenová, p. Slunečková, Adéla Svobodová, Dagmar 
Šírová, Dobroslava Šťastná, J. Šustrová, P. Šimeček. 

Dále děkujeme všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku ať již finančním 
příspěvkem nebo dobrovolnou prací, těm kteří darovali charitě použitelné 
šatstvo nebo jinou materiální pomoc. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali charitnímu dílu přímluvou a modlitbou. 
Děkujeme všem zaměstnancům, klientům, praktikantům a brigádníkům a těm, 
na které jsme nechtíc zapomněli.
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Adresa sídla a Domova sv. Josefa pro seniory, invalidní 
důchodce a matky s dětmi:
Riegrova 652
41� 01 Roudnice nad Labem

IČO: 62769111
DIČ: CZ62769111
Číslo účtu: 10021�0�99/0800

Kontakty:
Tel. č. a fax: 416 8�8 �1�
Email - kancelář: charita@charitaroudnice.cz
Email - pracoviště: domov@charitaroudnice.cz
www.charitaroudnice.cz

Adresa azylového ubytování pro matky s dětmi, azylového 
ubytování pro muže, krizového centra a klubu pro děti:
Masarykova ul. 1492
41� 01 Roudnice nad Labem

Kontakty azyly a krizové centrum:
Tel.: 416 8�7 1�1 nebo 608 807 46�
Email – azyl@charitaroudnice. cz

Kontakty klub pro děti:
Tel.: 416 810 008 nebo 608 477 286
Email – klub@charitaroudnice.cz

FA R N Í  C H A R I TA  R O U D N I C E  N A D  L A B E M


