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Zde je příběh uživatelky azylového domu…

Žila jsme v Lovosicích se svýma 2 dětma, kde jsem bydlela v podnájmu. Jednoho dne paní 
F……. přišla, abych se vystěhovala ze dne na den z tohoto bytu. A důvod? Důvod byl, že jí 
vyhodil přítel na ulici. 

Taková situace dá pořádně zabrat, ale má i východisko, protože jsem začala a chtěla 
hledat řešení jak dál a nebát se prolomit ledy, vyhledat pomoc, jako je farní charita. Zašla 
jsem za sociální pracovnicí, paní B……, která nám okamžitě pomohla, která nás ubytovala 
ve farní charitě. Byla to opravdu těžká situace, do které se může dostat každý z nás, ale 
nemusíte se bát danou situaci řešit. Jak říkám, do této situace se může dostat každý z nás.

Přišla jsem tedy s dětma bydlet do farní charity, kde máte šanci začít znova.
Jsou tu hodný asistentky, který se nám tu snažejí pomoc a vyřešit situaci, když to neumějí 

zákony. Až budeme mít vlastní byt, tak toto vše mi bude chybět.

** Příběh uživatelky není redakčně upraven
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I. ÚVODNÍ SLOVO
Jako nový administrátor roudnické farnosti jsem se měl možnost v uplynulém roce při  

několika příležitostech seznámit s aktivitami Farní charity Roudnice nad Labem, která  
na území farnosti působí, a také s většinou jejích pracovníků.

Byl jsem potěšen šíří záběru a nasazením lidí, kteří v charitě působí. Jsem přesvědčen,  
že Farní charita Roudnice nad Labem má v našem městě své nezastupitelné poslání, které se 
jí daří plnit. Přesto, že je limitována materiálními podmínkami a možnostmi a často se pohy-
buje na tenkém ledě finanční nejistoty, dělá v dané situaci maximum jak na poli azylového 
bydlení pro muže i ženy, tak nízkoprahového klubu pro děti a mládež, i v pečovatelském 
domě sv. Josefa.

S radostí jsem si prohlédl všechna zařízení během dne otevřených dveří. Můj hlavní do-
jem ze setkání byl - lidé, kteří v Charitě pečují o druhé, všelijak potřebné a handicapované,  
to nedělají jen jako zaměstnání, ale mají své klienty opravdu rádi. A o tom právě charita je. 

Slovo charitas se v Bibli překládá do češtiny slovem láska. Bible má ovšem pro lásku ještě 
další dvě slova, narozdíl od češtiny. Je tedy při překladu zapotřebí uvést i drobný výklad. 

Ten v tomto případě zní: Charitas je ten druh lásky, která pečuje o blaho druhých lidí.  
Je to láska praktická, starostlivá, zaměřená na druhé, na pomoc v nouzi. Stále je to však 
láska, tedy ne jen pomoc za úplatu. Jsem moc rád, že se naší farní charitě daří láskou lásku 
povzbuzovat. Působí to jistě obousměrně. Láska vždy iniciuje lásku.

Přeji vám tedy milí pracovníci charity, aby se vám stále dařilo ve vašich klientech probouzet 
vědomí lidské důstojnosti, vědomí toho, že jsme lidmi právě pro to, že dokážeme mít rádi 
druhé. Jistě tak pomůžete překonat vašim svěřencům jejich nelehký žívotní úděl a objevit 
smysl často komplikovaného života.

K tomu vám ze srdce žehnám,

P. Mgr. Karel Kočí
administrátor farnosti
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II. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
SÍDLO A STATUTÁRNÍ ORGÁN

Farní charita Roudnice nad Labem (dále jen FCH) sídlí v Riegrově ul. 652,  413 01  
Roudnice nad Labem. Statutárním orgánem je ředitelka Ing. Zdenka Pětníková.

VZNIK ORGANIZACE

Farní charitu Roudnice nad Labem zřídil arcibiskup pražský jako účelové zařízení  
římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Organizace je registrována v Rejstříku 
církevních právnických osob u Ministerstva kultury České republiky s datem evidence dne 
30. 10. 1996.  IČO organizace je 62769111.

Farní charita Roudnice nad Labem je součástí Arcidiecézní charity Praha patřící ke sdruže-
ní Charita Česká republika, která je členem celosvětové organizace Caritas Internationalis.

HISTORIE ORGANIZACE

Farní charita v Roudnici n. L. začínala jako skupina dobrovolníků při sbírkách pro Armenii 
v r. 1988. Nárazové akce přešly ve stálou službu. 9. 3. 1995 byla podepsána zakládací listina 
(stanovy) a byly zahájeny připravované činnosti a postupně přicházeli první zaměstnanci. 
Začátkem roku 1996 FCH přebírá péči o místní bezdomovce a získává od města prostory  
v domě č. p. 1492 na tř. T. G. Masaryka. Adaptací vznikají prostory pro denní stacionář  
a azylový dům pro matky s dětmi v nouzi a kancelář. S městem má uzavřenou příkazní 
smlouvu na vykonávání sociálních služeb. 

POSLÁNÍ ORGANIZACE

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

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Farní charita Roudnice nad Labem dne 10. 7. 2007 získala z Krajského Úřadu v Ústí  
nad Labem registraci na provozování 3 druhů sociálních služeb – azylové domy, pečovatel-
ská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
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POSKYTUJEME

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OBJEKT RIEGROVA č. p. 652 - Domov sv. Josefa
• pečovatelská služba v Domově sv. Josefa 
• azylový dům pro ženy a matky s dítětem

OBJEKT TŘ. T. G. MASARYKA č. p. 1492 
• azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi 
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

• předškolní klub 
• křesťansko-psychologická poradna
• charitní šatník

Tyto služby provozujeme na území města Roudnice nad Labem a jsou určeny občanům 
města a spádové oblasti Roudnicko.

O spokojenost uživatelů sociálních služeb pečuje kolektiv zaměstnanců FCH.
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III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Ředitelka
Farní charity
Roudnice n. L.

 

 

 

Vedoucí pracovnice
v soc. službách v NZDM

Zástupkyně 
ředitelky, koordinátor 

projektů

Vedoucí pracovnice
v soc. službách AD

Masarykova

Vedoucí pracovnice
v soc. službách AD, PS

Riegrova

Pracovníci
v soc. službách

Ekonomka, účetní

Hospodářka

Mzdový účetní

Psycholog

Sociální pracovnice
PS

Údržbář

Pracovníci
v soc. službách

Pracovníci
v soc. službách

Sociální pracovníci
AD, NZDM Praktikanti VOŠ, VŠ

Dobrovolníci

Administrativa
Ing. Z. Pětníková, Ing. M. Lysáčková, Bc. P. Hindráková, P. Urbanová, 
J. Materna°

Sociální pracovníci - AD, PS, NZDM
Mgr. R. Brožová*, Bc. L. Reslová*, L. Vodenková*°,Mgr. J. Knotková*°,
T. Mühlbach 

Domov sv. Josefa pro seniory  
a matky s dětmi (PS + AD)

M. Vlčáková, B. Králová, D. Kozáková, L. Suchá, L. Jelínková, M. Horáčková

Azylový dům Masarykova
B. Císařová, V. Císař, D. Fiala°, S. Štubňová, M. Chmelíková°, V. Šálová, 
H. Křížková*, I. Svobodová°

Předškolní a nízkoprahové  
zařízení tř. T. G. Masaryka

M. Balážová, V. Balážová, S. Pechová, P. Janovský*, J. Abrtová*°, 
K. Kubíčková*°, J. Tesařová*°

Křesťansko-psychologická poradna PhDr. I. Lesová°

Údržba Jaromír Hajný°

* zaměstnanci, kteří pracovali ve funkci méně než 12 měsíců  

° zaměstnanci, kteří pracovali na částečný pracovní úvazek  
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Problematika vyúčtování státní dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2008

AGNES, o. s. Finanční řízení

Řízení NNO

Efektivní internetové stránky v neziskových organizacích

Bednářová Zdena, Mgr. Dlouhodobý vzdělávací modul

bfz - vzdělávací akademie Komunikace

Rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách"

Česká asociace streetwork Preventivní témata v práci s klienty nízkoprahových programů

Základy nízkoprahových služeb

Sociální práce v romské komunitě

Člověk v tísni o.p.s. Dluhová problematika a poradenství

Diakonie ČCE Pracovník v sociálních službách v oblasti prevence v azylových domech

Kulatý stůl na téma: ochrana práv uživatelů,domovní řád v azylových domech  
pro muže a azylových domech pro ženy

Charita ČR, Praha Setkání Magdaly

ICN, o. p. s. Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně SF EU

Komunikační techniky pro úspěšnou prezentaci a jednání

Krajský úřad Ústeckého kraje Konference - Prevence kriminality v ústeckém kraji 2009-2011

Veřejné zakázky podle zákona č.137/2006 Sb.

Lesová Irena, PhDr. Pravidelné přednášky psycholožky

MŠMT Praha Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2007-2010

Nadace rozvoje občanské společnosti 
(NROS)

Seminář pro zájemce o příspěvek z 10. ročníku sbírkového projektu Pomozte 
dětem!

Seminář pro příjemce grantů z programu Transition Facility 2006 - 34. kolo 

Odbor sociálních věcí Praha Problematika soužití s romskou komunitou a dítě v romských rodinách

Profesní komora sociálních pracovníků o.s. Náročné situace v komunikaci s klientem

Plánujeme spolu s klientem

Prokešová Hana, PhDr. Vedení rozhovoru

Dlouhodobý vzdělávací modul

Supervizní setkání pro zaměstnance FCH

Sociální agentura o.s. Ochrana práv uživatelů sociálních služeb - standard kvality č. 2

Personální a organizační zajištění sociální služby, profesní rozvoj zaměstnanců 
- standard kvality č. 9. a č. 10

Jednání se zájemcem o sociální službu - standard kvality č. 3

Smlouva o poskytování sociální služby - standard kvality č. 4

Kurz - Individuální plánování v sociálních službách 

Individuální plánování v sociálních službách - standard kvality č. 5

Vzdělávací institut CHČR Konference Magdala - vše co potřebujeme vědět a sdělit o projektu Magdala

Obecný kurz pro pracovníky v sociálních službách 

V roce 2008 byla část vzdělávání zaměstnanců hrazena z projektu „Vzděláváním ke kvalitě“, který byl spolufinancován 
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

IV. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Jednou z povinností pracovníků FCH Roudnice nad Labem je neustále se vzdělávat. V následující tabulce uvádíme 
přehled školení a kurzů, které naši pracovníci absolvovali během roku 2008.
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V. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMOVĚ SV. JOSEFA

Poslání
Podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují ať už z důvodu věku, chronického  

duševního onemocnění či mentálního postižení, aby si mohli udržet v životě co nejvyšší 
míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.

Cíle služby 
Cílem služby je zajistit obyvatelům Domova sv. Josefa pomoc a podporu při zvládání 

každodenních činností, na uživatele působit aktivně, podporovat jejich fyzickou a duševní 
soběstačnost a jejich sociální začlení do běžné společnosti. 

 Cílovou skupinou jsou osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu 
důchodového věku, chronického či duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, 
mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc druhé osoby.

Hodnoty a principy
Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie, 

mezinárodními úmluvami a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci  
s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků FCH 
Roudnice nad Labem, služby jsou dále poskytovány v souladu s Etickým kodexem sociálních 
pracovníků.

Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminu-
jící přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivi-
zace a individualizace jejich podpory. 

Při podpoře řešení dílčích problému uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci,  
spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu  
s aktuálními potřebami uživatelů a jejich požadavky. 

Poskytované služby
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• základní sociální poradenství 

Fakultativně poskytované služby 
Výchovné, vzdělávací či aktivizační činnosti, které přispívají především k upevňování  

a udržení jejich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – každý si 
může vybrat z nabízeného množství programů, podle vlastního výběru. 
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V roce 2008 se mohli uživatelé zúčastnit těchto akcí - pravidelné bohoslužby, povídání nad 
příběhy z Bible, videoprojekce „Toulky světem“, zpívání s hudebním doprovodem, účasti na 
divadelních představeních, či koncertech a různé arte výtvarné aktivity. Pokud mají uživatelé 
zájem – pracujeme s nimi také individuálně - paměťové, společenské hry či zdravotní cvičení. 

Uživatelé hradí za jednotlivé úkony pečovatelských služeb dle platné vyhlášky č.340/2007 
Sb. Služba je poskytována celoročně, 7:00 - 20:00 hod.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008
Službu využívalo v roce 2008 - 9 uživatelů (obyvatelů Domova sv. Josefa)

     • návštěva                                                3 153 x
  • pomoc při úkonech osobní hygieny             28 x
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty 12 x
  • jednoduché ošetřovatelské úkony               71 x
  • běžný nákup                                             200 x
  • velký nákup                                              2 x
  • dovoz obědů (manipulační poplatek)       1 386 x 
  • pochůzky s uživateli                                     8 x
  • běžný úklid     203 x
  • příprava a vaření snídaně, obědu a večeře 17 x
  • doprovod na vyšetření     6 x
  • praní a žehlení prádla   662,3 kg

4,7% 7,3% 
4,7% 

69,2% 

1,4% 
8,6% 0,2% 3,8% 

osobní náklady
ostatní náklady služby

cestovné
opravy
energieodpisy

materiál
MPSV
Město Roudnice n. L.

Vlastní zdroje
Tříkrálová sbírka
ESF - Dokázat více
ESF - Vzděl. ke kvalitě

Obec Vědomice
VDV - Nadace Olgy Havlové

58,6% 11,8%

22,9%
2,4% 0,9%

1,2%
2,2%

0,1%

 Náklady Zdroje



VÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVA

VI. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

AZYLOVÉ DOMY

Poslání:
„Farní charita Roudnice nad Labem poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci spo-

jené se ztrátou bydlení ubytování v azylovém domě a další služby, jejichž účelem je při-
spět k řešení nepříznivé sociální situace a začlenění uživatelů služby do běžné společnosti;  
při poskytování služeb je kladen důraz na podporu samostatnosti uživatelů služby a zájmy 
dítěte.“

Cíle a cílová skupina 
Cílem služby je poskytnout uživatelům na přechodnou dobu ubytování a pomoci jim tak 

překonat nepříznivou sociální situaci. Podpora řešení nepříznivé sociální situace, sociálního 
začlenění uživatelů a jejich soběstačnosti tak, aby byli schopni  sami řešit své problémy,  
využívat běžné zdroje společnosti a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společ-
nosti. 

Cílovou skupinou služby jsou ženy a matky starší 18 let s dítětem do 2 let (AD Riegro-
va) a ženy a matky starší 18 let s dětmi do 15-ti let (AD Masarykova) a muži starší 18 let  
z Roudnice n. L. a příslušných spádových oblastí a z Ústeckého kraje, v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří nejsou schopni řešit tuto nepříznivou sociální situ-
aci vlastními silami, ani za pomoci svého okolí.

Hodnoty a principy
Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie, 

mezinárodními úmluvami a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci  
s uživateli řídí hodnotami a principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků cha-
rity FCH Roudnice nad Labem, služby jsou dále poskytovány v souladu s Etickým kodexem 
sociálních pracovníků.

Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminu-
jící přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich akti-
vizace a individualizace jejich podpory, podpora k samostatnosti a podpora zájmů dítěte. 

Při podpoře řešení dílčích problémů uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolu-
pracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuální-
mi potřebami uživatelů a jejich požadavky.

Základní poskytované služby
• poskytnutí ubytování a podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství 
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Fakultativně poskytované služby
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (přednášky a besedy, vaření, různé arte  

a výtvarné aktivity – malování na hedvábí, na sklo, na kamínky, na textil, ubrousková 
technika, navlékání korálků,výuka práce s PC a Internetem aj.)

• psychologické poradenství
• při práci s uživatelkami zavádíme novou metodu práce – videotrénink interakcí, který 

přispívá uživatelkám k rozvoji rodičovských kompetencí a komunikačních dovedností 
zejména s vlastními dětmi

Služba je poskytována celoročně, nepřetržitě.

Poplatky za ubytování v azylových domech:
Výše platby za azylové ubytování činí 90 Kč/noc/osoba. 
Matka + 1 dítě (60 + 30)  celkem  90 Kč/noc.
Za každé další dítě 30 Kč/noc.

Svůj příběh vypráví slečna K. a pan X.*
     
„Do azylového domu jsem se dostala, protože jsem s mámou a teď už bývalým přítelem a 
otcem mého syna přišli o byt. Můj přítel nebyl vůbec schopen se o mě a našeho syna po-
starat a tak jsme skončili tady, za což jsem vděčná. Doufám, že si co nejdřív najdu bydlení a 
pro svého syna lepšího tátu.“

„Přišel jsem z nemocnice a neměl jsem kam jít. Hodně mi pomohla paní S. ze sociálního od-
boru na úřadě. Pak jsem se dostal sem, kde jsme velmi spokojen, protože jsme tady výborná 
družina a všichni si vyhovíme. V azylovém domě pro muže bydlím asi čtyři měsíce.“    

* Příběhy uživatelů nejsou redakčně upraveny.



VÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVA

Azylový dům pro ženy a matky s dítětem
Riegrova č. p. 652

Identifikační číslo registrace: 8281324 

Adresa: Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 838 313, 731 625 969
E-mail: domov@charitaroudnice.cz

 Azylový dům pro ženy a matky s dítětem do 2 let věku dítěte (dále jen AD) je umístěn  
v podkroví  Domova Sv. Josefa, který se nachází v Riegrově ulici č. p. 652 v Roudnici nad 
Labem. Objekt, který je vlastnictvím farní charity, darovalo FCH Město Roudnice nad Labem 
v roce 1999.

Celková výměra prostor azylového domu je 142,4 m2 . Ve 2. patře Domova sv. Josefa jsou 
4 pokoje o výměře 12-16 m2, společenská místnost,  společná kuchyň, prádelna, úklidová 
místnost a sociální zařízení.

Každý pokoj je určen vždy pro 1 matku a 1 dítě a je vybaven válendou, postýlkou,  
lůžkovinami, stolem s židlemi a skříní. V kuchyni je kuchyňská linka s kompletním základ-
ním vybavením,  elektrický sporák, lednička s mrazákem, stůl se židlemi.

Kapacita azylového domu je 4 ženy, matky a 4 děti.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008
Službu v roce 2008 využilo – 17 žen a 13 dětí

• pronájem    5                         
• zpět do rodiny (manžel, rodiče) 2
• k partnerovi   1
• jiné zařízení sociálních služeb  1  
• ubytovna    1
• neoznámily místo odchodu  1

Ve využívání služby v roce 2009 pokračuje 6 uživatelek.

V roce 2008 proběhly drobné úpravy prostor v Domově sv.Josefa v 1.patře – v levém 
křídle. Azylový dům byl rozšířen o další 3 pokoje s vlastní kuchyňkou a společným příslu-
šenstvím na chodbě. Pokoje jsou určeny maximálně pro jednu ženu, matku a jedno dítě  
ve věku do 6 let. K dispozici uživatelkám jsou od prosince 2008.

12
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VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Roudnice nad Labem 2008

O svůj životní příběh se podělila uživatelka AD, paní H.*

„Jsem matka dvou holčiček – šestileté a pětiměsíční. Na azyl místní charity jsem přišla 
s mladší dcerkou, starší žije přechodně u mé matky. Renovujeme domek po povodni, pro 
miminko je prostředí nevhodné, proto jsem šla na sociální odbor,kde mi poskytli kontakt  
na Farní charitu v Roudnici n. L. Prostředí je čisté a dobře vybavené, obyvatelé i zaměst-
nanci chápaví a ochotní. Je tu malé soukromí, ale máme tu klid a jistotu, máme si s kým 
popovídat, na koho se obrátit o radu. Na charitě jsem spokojená a chtěla bych touto cestou 
poděkovat za péči a dobrotu asistentkám.“

* Příběh uživatelky není redakčně upraven.
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Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi
tř. T. G. Masaryka č. p. 1492

 
Identifikační číslo registrace: 2547378 

Adresa: tř. T. G. Masaryka 1492, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 837 131, 608 807 463
E-mail: azyl@charitaroudnice.cz

Azylový dům pro muže je umístěn ve 2.patře domu na tř. T. G. Masaryka č. p. 1492,  
v Roudnici nad Labem.

Celková výměra prostor azylového domu je 51 m2. Uživatelům jsou k dispozici 2 pokoje,  
kuchyňský kout a sociální zařízení.

 V 1. pokoji je společenská místnost s televizí. 2. pokoj slouží jako ložnice se 4 lůžky. Pokoj 
je vybaven válendami, lůžkovinami, stolem s židlemi, skříněmi a nočními stolky.

V kuchyňském koutu je kuchyňská linka s kompletním základním vybavením, lednička  
a el. trouba s plotýnkami, automatická pračka.

Kapacita azylového domu jsou 4 muži.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008 
Službu v roce 2008 využilo – 9 mužů

Po ukončení pobytu v AD odešli uživatelé do:
• k příbuzným       2
• na ulici       1
• neoznámili místo odchodu  3

Ve využívání služby v roce 2009 pokračují 3 uživatelé.
Ve snaze zlepšit podmínky azylového ubytování mužů, jsme v roce 2008 snížili kapacitu ze 
7 na 4 uživatele.

14
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VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Roudnice nad Labem 2008

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi do 15 let věku dítěte je umístěn v podkroví 
domu na tř. T. G. Masaryka č. p. 1492, v Roudnici nad Labem. Vlastníkem objektu je Město 
Roudnice nad Labem. Farní charita Roudnice nad Labem má tyto prostory v bezplatném 
užívání.

Celková výměra prostor azylového domu je 169,2 m2. Uživatelkám jsou k dispozici 
4 pokoje, společenská místnost, kuchyň a sociální zařízení. 3 pokoje jsou vhodné vždy pro 
1 matku a max. 2 děti, 1 pokoj  je určen pro matku s max. 4 dětmi. Pokoje jsou vybaveny 
patrovou válendou, postýlkou, lůžkovinami, stolem s židlemi, poličkami a skříní. 

V kuchyni je kuchyňská linka s kompletním základním vybavením, elektrický sporák,  
ledničky s mrazáky, potravinová skříň, stůl s židlemi.

Kapacita azylového domu je 4 ženy, matky a 10 dětí.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008 
Službu v roce 2008 využilo – 16 žen a 40 dětí

Po ukončení pobytu v AD odešli uživatelky do:
• pronájem        1                         
• zpět do rodiny (manžel, rodiče)  5
• k příbuzným/známým      2
• k partnerovi        1
• jiné zařízení sociálních služeb     1  
• ubytovna        1
• neoznámily místo odchodu      3

Ve využívání služby v roce 2009 pokračují 2 uživatelky.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Identifikační číslo registrace: 4335678

Adresa: tř. T. G. Masaryka 1492 , 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 810 008, 608 477 286
E-mail: klub@charitaroudnice.cz

Poslání
Posláním zařízení je doprovázet děti a mládež z méně podnětného prostředí v obtížných 

situacích a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit 
přispívat k jejich sociálnímu začlenění. Vytváříme chráněný prostor (místo), kde děti mohou 
nalézt podporu, pomoc a zábavu.

Cíle služby
Cílem služby je prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže a výskytu sociálně nežádou-

cích jevů. Zlepšení kvality života těchto dětí a mládeže a vyrovnání jejich příležitostí podílet 
se na sociálním životě místní komunity a společnosti vůbec.

Cílovou skupinou uživatelů služby jsou děti a mládež ve věku 6-18 let, žijící v méně pod-
nětném prostředí, s tendencí trávit volný čas neorganizovaně, na ulici.

Hodnoty a principy
Služby jsou poskytovány v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie 

a na základě standardů služby. Pracovníci charity se při práci s uživateli řídí hodnotami a 
principy, které jsou vyjádřené v Etickém kodexu pracovníků charity, služby jsou dále posky-
továny v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Základními hodnotami služby je zejména respekt k jedinečnosti uživatelů, nediskriminu-
jící přístup, ochrana důstojnosti a práv uživatelů, respektování volby uživatelů, jejich aktivi-
zace a individualizace jejich podpory.  

Při podpoře řešení dílčích problémů uživatelů zohledňuje jejich celkovou situaci, spolu-
pracuje s dalšími institucemi a organizacemi a nabídku služeb plánuje v souladu s aktuální-
mi potřebami uživatelů a jejich požadavky.

Základní poskytované služby
• výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (tématické programy, zábavné akce, výtvarná 

a keramická dílna, výjezdové akce, pracovně výchovná činnost jako vaření, příprava na 
školní vyučování, práce s PC a internetem) 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší ori-
entaci ve vztazích odehrávajících se ve společenským prostředí (informace o dalších 
službách, zařízeních, besedy, diskuze)

• sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporující soci-
ální začleňování osob  

16
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VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Roudnice nad Labem 2008

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství 

Služba je poskytována bezplatně, v případě výletů nebo návštěv kulturních zařízení může 
být požadována drobná finanční spoluúčast.

NZDM je situováno v přízemí domu na tř. T. G. Masaryka č. p. 1492, v Roudnici  
nad Labem, jehož vlastníkem je Město Roudnice nad Labem. Farní charita Roudnice nad 
Labem má tyto prostory v bezplatném užívání. 

Zařízení se nachází ve dvou bytových jednotkách, které jsou mezi sebou propojeny. Celková 
výměra prostor NZDM je 74 m2, jsou to 4 místnosti a sociální zařízení pro uživatele a zaměstnance. 

Provozní doba NZDM je pondělí až čtvrtek 13:00-17:00 hod. Prázdninová provozní doba 
je pondělí až čtvrtek 11:30-15:00 hod. Pátky jsou vyčleněny pro administrativní práce  
(porady, supervize, stáže, sanitární dny) a také na potřebnou přípravu aktivit pro uživatele 
na další týden, které NZDM nabízí. 

Kapacita zařízení je maximálně 35 uživatelů.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008 
Počet uživatelů celkem za rok  54
Průměrně denně       17    

V roce 2008 jsme vedle stálých programů: příprava na školní vyučování, taneční krou-
žek, pěvecký kroužek, keramika, výtvarné arte aktivity, vaření, fotbal, PC kroužek - rozšířili 
nabídku o nové aktivity: 14 denní příměstský tábor (během letních prázdnin), výuka hry 
na hudební nástroj (flétna, kytara, bubínek bongo), dramatický kroužek, sportovní aktivity  
(karate, floorball, basketbal, volejbal), truhlářská - rukodělná dílna, tematické besedy (s hasi-
či, příslušníky Městské policie, Policie ČR, Vězeňské služby, s K-centrem a odbornými lékaři).
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VII. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Předškolní klub

Adresa: tř. T. G.Masaryka 1492 , 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:  416 810 008, 608 477 286
E-mail: klub@charitaroudnice.cz

   
Předškolní klub navštěvují děti ze sociálně slabých rodin, převážně romských ve věku  

od 3 do 6 let. Získávají zde potřebné dovednosti a znalosti pro úspěšný vstup do základní 
školy. Služba je poskytována bezplatně. 

Předškolní klub funguje v dopoledních hodinách v prostorách nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež - v přízemí objektu na tř. T. G.Masaryka č. p. 1492.

Otevřeno je celoročně ve všední dny od pondělí do čtvrtku 7:30-12:00. Pátky jsou vyčle-
něny pro administrativní práce (různé porady, supervize, sanitární dny) a také na potřebnou 
přípravu aktivit na další týden, které klub nabízí.

Dětem nabízíme tyto služby:
•	 předškolní přípravu (základy abecedy – poznání a psaní písmen, počítání – poznání 

čísel a počítání do desíti, kreslení základních tvarů – čtverec, kruh, obdélník, trojúhel-
ník, znalost barev, poznávání zvířat )

•	 rozvoj jazyka a matematicko-logického myšlení (např. básničky a říkanky, písničky, čtení 
z knížek – pohádky a různé příběhy, hádanky, hrátky se slovy, cvičení paměti, různé hry)

•	 upevňování základních hygienických a sociálních návyků (mytí rukou, slušné chování, 
uklízení hraček)

•	 rozvoj jemné motoriky (správné držení tužky, modelování z modelíny a z keramické 
hlíny, navlékání korálků)

•	 smysluplné trávení volného času (hraní her, výukové programy na počítači, tanec, zpěv, 
sportovní aktivity, kreslení a malování, modelování a jiné výtvarné techniky, základy 
psaní a počítání, čtení pohádek a příběhů, vycházky do přírody, cvičení paměti – bás-
ničky a říkanky)

•	 rozvoj dovedností a schopností

Kapacita zařízení je maximálně 15 uživatelů.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008
Počet dětí celkem za rok    16                         
Průměrně denně dětí      6
Nastoupilo do 1. ročníku ZŠ     5

Náklady spojené s provozem předškolního klubu byly financovány z Úřadu vlády ČR – 
Rada vlády pro záležitosti romské komunity a příspěvku Města Roudnice nad Labem.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Roudnice nad Labem 2008

Křesťansko-psychologická poradna

Adresa: Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 838 313, 731 625 969
E-mail: charita@charitaroudnice.cz

Křesťansko-psychologická poradna nabízí odbornou psychologickou pomoc všem  
uživatelům a zaměstnancům, dle potřeby i obyvatelům Roudnice n. L. Služba je posky-
tována formou individuálního i skupinového setkání. Jedná se o poradenství, diagnostiku  
a psychoterapii.

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

Služby jsou poskytovány na žádost uživatele či doporučujícího zařízení. Poradenství před-
stavuje 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 pro zaměstnance 
organizace. 

Psycholožka je uživatelům, případně dalším zájemcům, k dispozici 2x týdně 7:30 - 13:30. 
Po dohodě lze zvolit buď pracoviště v Riegrově ulici č. p. 652 nebo pracoviště na tř. T. G. 
Masaryka č. p. 1492.

V roce 2008 byla poradna otevřena každou středu a pátek.
Služba je poskytována zdarma.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2008
• psychologická pomoc   150 osob
• psychologické úkony    574 úkonů
• psychoterapie              100 osob
• biblioterapie                  16 x
• odborná konzultace      330 úkonů
• diagnostika                   23 osob
• přednášky                      16 x
• poradenství                  126 osob  



VÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVA

VIII. PODPORA ORGANIZACE V ROCE 2008
Farní charita Roudnice nad Labem využívá na zabezpečení své činnosti vícezdrojové  

financování: čerpá dotace z veřejných zdrojů, státní samosprávy, prostředků Evropské unie, 
nadací, veřejných sbírek, darů organizací i jednotlivců. Naše upřímné poděkování patří vám 
všem. Bez Vaší pomoci bychom nemohli naplňovat poslání charity – pomáhat potřebným. 

Veřejné zdroje – orgány státní správy a samosprávy

Farní charita Roudnice nad Labem v roce 2008 financovala provoz svých zařízení převážně 
z veřejných zdrojů. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj  
- dotace  4 055 000,- Kč, z toho :

Pečovatelská služba      997 000,- Kč
Azylové domy pro ženy a matky s dětmi 1 245 000,- Kč
Azylový dům pro muže      578 000,- Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež    735 000,- Kč

Z přidělených finančních prostředků byly hrazeny provozní náklady na výše zmiňované 
sociální služby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Program na podporu rodiny – projekt „Pomoc matkám s dětmi při realizaci nabízených 
aktivit“ - dotace  22 402,- Kč.

Ze získaných prostředků bylo účelově hrazeno poskytování doprovodných služeb k preven-
ci vyloučení matek pečujících o děti a realizace volnočasových aktivit pro matky s dětmi 
(výtvarné a arte aktivity, četba a poslech pohádek, dětských časopisů, náslech CD apod.).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
Podpora integrace romské komunity v roce 2008 
projekt – „S klubem nám jde škola lépe“ - dotace 120 000,- Kč.

Ze získaných prostředků byly hrazeny provozní náklady nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež  v této výši :

• osobní náklady           90 000,- Kč
• materiálové náklady   30 000,- Kč
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Díky této dotaci se uskutečnil příměstský tábor v trvání 14 dnů a byla zabezpečena pravidel-
ná příprava na školní vyučování a mimoškolní doučování.

Ministerstvo kultury České republiky (MK)
Podpora integrace příslušníků romské komunity 
„Roztančíme svět“- dotace 7 000,- Kč.

Ze získaných prostředků byl účelově hrazen pronájem tělocvičny na zkoušky tanečního tě-
lesa Bengha Čhaja.

Úřad vlády České republiky – Kancelář Rady vlády ČR 
pro záležitosti romské komunity

Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků - 
projekt „Aktivními od dětství“ - dotace  200 000,- Kč.

Ze získaných prostředků byla hrazena část mzdových nákladů zaměstnanců předškolního 
klubu.

Krajský Úřad Ústeckého kraje
Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008 - projekt „Azylové ubytování 
pro matky s dětmi, Azylové ubytování pro muže, Klub volnočasových aktivit“ 
- dotace 300 000,- Kč.

Přidělené prostředky byly určeny na úhradu provozních nákladů – energií a osobních nákladů 
zaměstnanců v sociálních službách – azylové domy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Úřad práce v Litoměřicích
Vytvoření 2 pracovních míst na veřejně prospěšné práce.

Přidělené finanční prostředky – 174 676,- Kč byly určeny na úhradu části osobních nákladů 
2 pracovníků v sociálních službách  v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a předškol-
ním klubu  v době  od 1. 4. do 30. 11. 2008.

Město Roudnice nad Labem
Farní charita Roudnice nad Labem vykonává svou činnost také za podpory 
Města Roudnice nad Labem, které ji každoročně poskytuje finanční příspěvek 
ze svého rozpočtu. V roce 2008 jsme dostali neinvestiční dotaci 600 000,- Kč.

Azylový dům pro ženy a matky s dítětem a Pečovatelskou službu provozujeme v budově  
č. p. 652, kterou jsme v roce 1999 dostali darem od Města Roudnice nad Labem.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi 
provozujeme v prostorách budovy č. p. 1492, které máme od Města Roudnice nad Labem  
v bezúplatném užívání.
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Projekty financované z ESF, EU a státního rozpočtu

Farní charita Roudnice nad Labem byla příjemcem finanční podpory z Operačního programu 
Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) financovaného z Evropského sociálního fondu. V roce 2008 
jsme v rámci OP RLZ dokončili realizaci 2 projektů.

Projekt „Dokázat více“
Tento projekt byl realizován v administraci Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) -  
v rámci programu - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb. 
Období realizace projektu: 14. 8. 2006 – 13. 2. 2008. Cílem projektu bylo posílení kvality  
a kapacity FCH vzděláváním vedoucích pracovníků, budováním vnějších vztahů a zlepšením 
uplatnění uživatelů na trhu práce.
Celková podpora projektu 502 834,- Kč.

Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“
Tento projekt byl realizován v administraci MPSV - v rámci programu - Vzdělávání poskytova-
telů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb. Období realizace projektu: 1. 9. 2006 – 30. 6. 
2008. Cílem projektu byla podpora profesního vzdělávání pracovníků FCH formou realizace 
dlouhodobého vzdělávacího modulu na klíč a zprostředkováním odborných školení a kurzů 
pro zaměstnance organizace.
Celková podpora projektu 810 478,- Kč.

Farní charita Roudnice nad Labem se stala příjemcem finanční podpory z prostředků Transi-
tion Facility 2006 na aktivity financované Evropským společenstvím.

Projekt „Uč se s námi – neváhej – a do Klubu pospíchej!“
Tento projekt byl realizován v administraci Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) –  
v rámci programu Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškol-
ních aktivit.
Období realizace projektu: 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009. Cílem projektu je podpora sociální 
integrace romských dětí v Roudnici nad Labem a zmírnění jejich sociálního a kulturního 
znevýhodnění prostřednictvím doučování a mimoškolních aktivit. Projekt se realizuje v níz-
koprahovém zařízení pro děti a mládež na tř. T. G. Masaryka 1492 v Roudnici n. L. 
Celkové náklady projektu 61 821 €
Podpora z TF 2006:  35 617 €
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Ostatní donátoři

V roce 2008 činnost Farní charity podporovali organizace, instituce, církve, nadace a jed-
notlivci - dárci či dobrovolníci - poskytnutím finančního daru, věcného daru nebo nepeněž-
ního plnění ve formě služby. Patří jim náš upřímný dík:

Arcidiecézní charita Praha, ASTUR Straškov, GLOBUS ČR, k. s. HM Praha Čakovice, CHEDS 
- Petr Vomáčka, Jablonex Group a. s., Kraupner Pekařství Roudnice n. L.,KUP ZDE Marek 
Hrdý, Lékárna u Českého lva, Lékárna u zámku – Aeskulap s. r. o., Městská policie Roudnice 
n. L., MŠ Pastelka, Obec Vědomice,  Opavia-LU, a. s., Lovosice, Pekařství Polák, Policie České 
republiky, Rigips, Rosana s. r. o., Roudnické noviny, Roudnický městský rozhlas, Roudnic-
ká místní televize, Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, Skautský oddíl střediska 
„Říp“, Sbor dobrovolných hasičů města Roudnice n. L., Taxmeni country skupina, Tomgrass 
Band hudební skupina, Tříkrálová sbírka 2008, Vězeňská služba ČR - Litoměřice, Výbor dob-
ré vůle nadace Olgy Havlové.

Andrášková Jana, Balážová Michaela, Borissová Tamara, Císař Vladimír ml., p. Černá, 
dobrovolníci z fary – Horská Jana, Bednář Marcel, Nedvěd František, Dr. Hrabě, p. 
Hrubá, Ing. Chudý Julius, Chudá Marcela, MUDr. Chaloupková, MUDr. Chocholatá, 
Jelínková Lenka, Jelenová Věrka ml., Jirman Luděk, p. Justová, Kaiser Pavel, Ing.
Kirschnerová Jitka, Lysáček František, Ing. Lysáček Stanislav, Lysáčková Marie, Ma-
cek Vlastimil, Matiová Pavlína, Matuchovi - Xenie a Štěpán, P. Miškovský Marek, 
p. Mlejnská Blažková, Dr. Mühlbach Jiří, Pavlík Jaroslav, MUDr. Petrák, Pětník Jiří, 
Ing. Pětníková Olga, Pokorná Anna, Szilagyi František, Šenky Josef, Šustrová Jiřina, 
Šťastná Dobroslava, Šťastná Martina, Vejc Jaroslav, P. Walcszak Mariusz, Žiga Petr.

Tříkrálová sbírka 2008

Tradičně jako každý rok, organizovala již po osmé, farní chari-
ta Tříkrálovou sbírku v Roudnici nad Labem a přilehlých obcích.

Od 3. do 6. ledna 2008 do ulic Roudnice n. L. a 26 okolních 
obcí vyšlo 14 skupinek obětavých koledníků – celkem 47 dětí.  
V jejich kasičkách se nahromadilo rekordních 75 107,- Kč.  

Takový úspěšný výsledek daleko předčil všechna očekávání.  
Svými peněžními dary občané přispěli na nákup plynového 

kotle a potřebného vybavení do rozšířeného azylového domu pro ženy a matky s dítětem  
v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L.  

 Ještě jednou všem donátorům z celého srdce děkujeme!  
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IX. EKONOMICKÉ INFORMACE
Účetnictví se v r. 2008 řídilo platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterými se stanoví účtová osnova  
a postupy účtování pro neziskové organizace.

FCH neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Účetním obdobím je kalendářní 
rok. Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných účetních jednotkách.

V roce 2008 organizace čerpala část finančních prostředků i nadále z ESF, nejvíce nákladů 
pokryla dotace z MPSV. Od září 2008 jsme začali čerpat prostředky z programu Transition 
Facility 2006 – Evropské unie. Nezávislý auditor Ing. Libor Škranc ověřil uzávěrku za r. 2008 
a velkou pozornost věnoval účtování provozních dotací z ESF,  Transition Facility a provozní 
dotace z MPSV.

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné 
události, které by měly vliv na účetní závěrku za rok 2008.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008 je 24,5 osob.
Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí 633 tis Kč ztráta.
Ztráta je způsobena více faktory. V rámci rozpočtu jsme počítali s darem  ve výši  291 450 

Kč, který nám zprostředkovala Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách a 
ten jsme nakonec vůbec neobdrželi. Město Roudnice nad Labem s námi původně uzavřelo 
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 750 000 Kč, ale během roku došlo ke snížení této část-
ky na 600 000 Kč. V objektu Riegrova ul. 652 jsme provedli výměnu oken do dvora ve výši 
147 640 Kč. Vlivem  nestabilní finanční situace na trhu došlo ke ztrátě hodnoty podílových 
listů o 17 330,95 Kč. Navýšením cen el. energie se v organizaci zároveň zvýšili i náklady  
na energie.

  Celá organizace je řízena tak, aby její činnost byla hospodárná a efektivní. Zaměstnanci 
jsou vedeni k šetření materiálem i k ohleduplnosti k životnímu prostředí. 
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AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 4 784
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 18
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)

Součet I.1. až I.7. 18
1. Pozemky (031) 43
3. Stavby (021) 5 805
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 64
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 1 187

Součet II.1. až II.10. 7 099
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 617
4. Půjčky organizačním složkám (066)
5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)

Součet III.1. až III.7. 617
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) -17
6. Oprávky ke stavbám (081) -1 682
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) -64
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) -1 187

Součet IV.1. až IV.11. -2 950
B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 2 598

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)
Součet I.1. až I.9.

1. Odběratelé (311) 3
4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 254
5. Ostatní pohledávky (315) 36
6. Pohledávky za zaměstnanci (335)
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)
17. Jiné pohledávky (378)

Součet II.1. až II.19. 293
1. Pokladna (211) 42
2. Ceniny (213)
3. Účty v bankách (221) 2 196

Součet III.1. až III.8. 2 238
1. Náklady příštích období (381) 67
2. Příjmy příštích období (385)
3. Kursové rozdíly aktivní (386)

Součet IV.1. až IV.3. 67
Aktiva celkem Součet A. až B. 7 382

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 5 864

1. Vlastní jmění (901) 5 551
2. Fondy (911) 552
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)

Součet I.1. až I.3. 6 103
1. Účet výsledku hospodaření (963) x -633
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 394

Součet II.1 až II.3. -239
B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 1 518

1. Rezervy (941)
Hodnota I.1.

6. Dohadné účty pasivní (389)
7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)

Součet II.1. až II.7.
3. Přijaté zálohy (324) 73
4. Ostatní závazky (325)
5. Zaměstnanci (331) 393
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 205
8. Daň z příjmů (341)
9. Ostatní přímé daně (342) 27
22. Dohadné účty pasivní (389) 310
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)

Součet III.1. až. III.23. 1 008
1. Výdaje příštích období (383) 115
2. Výnosy příštích období (384) 395
3. Kursové rozdíly pasivní (387)

Součet IV. až IV.3. 510
Pasiva celkem Součet A. až B. 7 382

131 305

134 7 792

132
133 316

130 11

127
128
129 687

111
112 174
113
114 37

108 91
109
110 385

105 291

103 291
104

97

94 395
95 1 294
96

91
92 516
93 -121

88 552
89
90 6 103

86 6 498
87 5 551

85 7 792

82
83
84 25

81 25
80 2 095

73 20
74 2 059

71 379
72 16

335
68 6
63

55
56 37
57 1

51 281
52

50 281
41 2 780
40 -2 919

35 -98
38 -1 289

32 -42
34 -1 490

25
26
28 650

23 650
24

20 7 239
16 1 289

12 5 805
13 101

7
8
9 42

10 44

5 42
6

účetního období

1 5 012
2a

Stav k poslednímu dni
účetního období

1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni

I. Dlouhodobý 
nehmotný 

majetek celkem

II. Dlouhodobý 
hmotný majetek 

celkem

III. Dlouhodobý 
finanční majetek 

celkem

IV. Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku celkem

I. Zásoby celkem

II. Pohledávky 
celkem

III. Krátkodobý 
finanční majetek 

celkem

IV. Jiná aktiva 
celkem

I. Jmění celkem

II. Výsledek 
hospodaření

II. Dlouhodobé 
závazky celkem

I. Rezervy

IV. Jiná pasiva

III. Krátkodobé 
závazky celkem

ROZVAHA (v celých tisících Kč)
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Číslo
řádku

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2
1. Spotřeba materiálu (501) 3
2. Spotřeba energie (502) 4
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5
4. Prodané zboží (504) 6

Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7
5. Opravy a udržování (511) 8
6. Cestovné (512) 9
7. Náklady na reprezentaci (513) 10
8. Ostatní služby (518) 11

Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12
9. Mzdové náklady (521) 13

10. Zákonné sociální pojištění (524) 14
11. Ostatní sociální pojištění (525) 15
12. Zákonné sociální náklady (527) 16
13. Ostatní sociální náklady (528) 17

Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18
Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22

24. Jiné ostatní náklady (549) 30
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

Součet VI.25. až VI.30.
31

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32
Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) 39
32. Poskytnuté členské příspěvky (582) 40

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42

Náklady celkem Součet I. až VIII. 43
B. Výnosy 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45
1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46
2. Tržby z prodeje služeb (602) 47
3. Tržby za prodané zboží (604) 48

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49
Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54
Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59

15. Úroky (644) 63
18. Jiné ostatní výnosy (649) 66

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Součet V.19. až V.25.

67

Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 76
27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 77
28. Přijaté členské příspěvky (684) 78

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

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81
C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82

34. Daň z příjmů (591) 83
D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84
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X. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI FCH V ROCE 2008 
    A JEJÍ CÍLE NA ROK 2009

Rok 2008 byl pro Farní charitu Roudnice nad Labem ve znamení pilné a usilovné kaž-
dodenní práce ve prospěch uživatelů našich služeb, vzdělávání zaměstnanců, zajišťování 
finančních prostředků, zkvalitňování poskytovaných služeb a prezentace organizace nave-
nek. 

Co se nám podařilo:
• posílit PR organizace vytvořením nových webových stránek, úspěšnou prezentací  

organizace na akcích pořádaných FCH nebo jinými subjekty (Straškovský korbel,  
Den otevřených dveří FCH Roudnice n. L., Týden nízkoprahových klubů, Jarmark NNO  
v Litoměřicích, Roudnice na řece času, množství festivalů a tanečních vystoupení)

• navýšit kapacitu azylového domu v Riegrově ulici o 3 pokoje tj. pro 3 ženy a matky  
s dítětem

• prohloubit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými středisky (službami) FCH
• vzdělávat zaměstnance – absolvováním akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociál-

ních službách a následným vzděláváním
• vyměnit okna v zadní části Domova sv.Josefa v Riegrově ulici, částečně opravit zeď  

na dvorku
• zkvalitňovat poskytované služby (rozšířením nabídky aktivit v nízkoprahovém klubu, 

zavedením metody VTI v azylových domech, individuálními aktivitami se seniory)
• zapojit se aktivně do činnosti Lokálního partnerství v Roudnici nad Labem v rámci 

Agentury pro sociální začleňování
• získat nové donátory – firmy i jednotlivce
• podařilo se nám zabezpečit finanční prostředky z EU

Nepodařilo se nám získat větší prostory pro nízkoprahový klub a nalézt vhodné prostory 
pro přemístění azylového domu z tř. T. G. Masaryka 1492. 

Pro rok 2009 jsme si stanovili tyto cíle:
• udržení stávajícího rozsahu poskytovaných sociálních služeb 
• vzdělávání zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace
• získání náhradních prostor pro služby provozované na tř. T. G. Masaryka
• získání víceletého financování pro azylové domy v rámci individuálního projektu  

Ústeckého kraje – ze zdrojů EU  
• prohloubení aktivní spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb nejenom  

v Roudnici n. L. ale i v rámci celého Ústeckého kraje
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XI. PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY ORGANIZACE
Dostává se vám do rukou výroční zpráva Farní charity Roudnice nad Labem za rok 2008, 

ve které  máte možnost částečně nahlédnout do činnosti organizace za celý předchozí rok. 
Ale není v ní zobrazeno velké množství práce, úsilí, pochopení, vstřícnosti a lásky, které naši 
zaměstnanci věnovali uživatelům našich služeb – ať už mužům, ženám a matkám s dětmi  
v azylových domech; seniorům a invalidním důchodcům v pečovatelské službě nebo dětem 
a mládeži v předškolním a nízkoprahovém klubu. Všem zaměstnancům patří velký dík.

Upřímně chci poděkovat všem, kdo naši práci podpořili finančně, materiální pomocí, 
službou, radou či na nás vzpomněli ve svých modlitbách. Všechny tyto formy podpory  
a pomoci jsou pro FCH velmi potřebné.

Vám všem náleží upřímné Pán Bůh zaplať.

S úctou a pokorou

Ing. Zdenka Pětníková              
ředitelka Farní Charity Roudnice n. L. 
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FARNÍ CHARITA 
ROUDNICE NAD LABEM

Farní charita Roudnice n. L.
Riegrova 652

413 01  Roudnice nad Labem

Tel. a fax:  416 838 313 nebo 731 625 969
E-mail: charita@charitaroudnice.cz

www.charitaroudnice.cz

Vážení přátelé, 
pokud Vás naše činnost oslovila, budeme rádi, 
když se nám ozvete, nebo nás navštívíte osob-
ně, či prostřednictvím našich webových stránek. 

Můžete také přispět na naši činnost:
Číslo účtu - 1002130399/0800

Děkujeme

„Když dáš někomu rybu, nebude mít hlad jeden den, 
když ho naučíš chytat ryby, nebude mít hlad po celý život.“          (orientální přísloví)


