SLOVA NA ÚVOD
Vážený a milý čtenáři,
dostává se Ti do rukou výroční zpráva Farní charity Roudnice nad Labem za rok 2009.
Výroční zpráva představuje velmi stručné shrnutí celoroční práce vyjádřené mnohdy hlavně v
číslech. Nelze do ní popsat a vměstnat obrovské množství poctivé práce, osobního nasazení
všech pracovníků farní charity, kus jejich srdíčka, laskavosti a porozumění, které do své práce
vložili. Proto hlavně jim patří mé velké poděkování za jejich celoroční práci, kterou věnovali
našim klientům.
Určitě se sluší na tomto místě poděkovat všem poskytovatelům dotací, dárcům, sponzorům, kteří nám vytvořili finanční zázemí, díky kterému jsme mohli zajistit provoz všech
služeb. Ráda bych poděkovala spolupracujícím organizacím, institucím, úřadům a jejich
zaměstnancům. Díky náleží všem, kteří nás podpořili materiálně, věnovali nám bezplatně
služby, provázeli nás radou, povzbuzením či modlitbou. Poděkování patří také klientům uživatelům našich služeb, kteří se na nás s důvěrou obraceli o pomoc .
Rok 2009 byl pro farní charitu velmi náročný, ba přímo zlomový. Znamenal mnoho provozních změn. Také o nich se, milý čtenáři, můžeš dočíst na stránkách této zprávy.
		
		

Ing. Zdenka Pětníková
ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem

„Nejsme žádná charita“. Tato slova můžeme občas slyšet z různých stran, když někdo
prosí někoho o pomoc. Je to zvláštní, jak slovo charita bývá vnímáno. Většinou ve smyslu
„nejsme tak naivní, abychom vám pomáhali zadarmo“. A přesto se v našem světe nedají některé věci koupit za peníze a každý člověk se občas dostane do situace, kdy závisí na nezištné pomoci druhých. Díky Bohu se stále najdou lidé, kteří takovou pomoc druhým považují
za samozřejmost, nebo dokonce za něco, co dává jejich vlastnímu životu smysl.
Rád se ujímám příležitosti popřát všem pracovníkům naší roudnické farní charity především hodně elánu a také dobré vůle druhých, především těch, kteří rozhodují o grantech,
ze kterých pak může charita financovat projekty pomoci těm nejslabším a nejzranitelnějším
ve společnosti.
Uplynulý rok nebyl pro pracovníky naší charity jednoduchý. Personální otázky se proplétaly
se stěhováním a rušením azylového domu a dalšími změnami. Přesto se podařilo všechny
problémy zvládnout.
Všem vám - pracovníkům Farní charity Roudnice nad Labem patří velký dík. Přeji vám vše
dobré a žehnám.
Obrázky namalovaly děti
z azylových domů
a nízkoprahového klubu.
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P. Mgr. Karel Kočí
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Název organizace:		

Farní charita Roudnice nad Labem

Zřizovatel:			
Datum zřízení:		
Právní statut:			

arcibiskup pražský
30. 10. 1996
církevní právnická osoba

Adresa:			
Telefon:			
Fax:				
E-mail:			
www:			

Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem
+ 420 416 838 313
+ 420 416 838 313
charita@charitaroudnice.cz
www.charitaroudnice.cz

IČO:				
DIČ:				
Číslo účtu:			

62769111
CZ 62769111
1002130399/0800

Statutární zástupce:		

Ing. Zdenka Pětníková – ředitelka FCH

Počet zaměstnanců:		
Oblast působení:		

27 (k 31. 12. 2009)
Roudnice nad Labem a spádová oblast

VZNIK A HISTORIE ORGANIZACE
Farní charita Roudnice nad Labem byla zřízena arcibiskupem pražským jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. V Rejstříku evidovaných právnických osob na Ministerstvu kultury České republiky byla zaregistrována dne 30. 10. 1996.
Skupinka věřících z Roudnice nad Labem zahájila charitní dobrovolnou činnost při sbírkách pro
Armenii v r.1988. Nárazové akce přešly ve stálou službu. Dne 9. 3. 1995 byla podepsána zakládací
listina (stanovy FCH), byly zahájeny první činnosti a přijímáni první zaměstnanci. Začátkem roku 1996
FCH přebírá od Města Roudnice n. L. péči o místní bezdomovce a získává prostory v domě č.p. 1492
na tř. T. G. Masaryka. Jejich adaptací vzniká denní stacionář a azylový dům pro matky s dětmi v nouzi.
S městem je uzavřena příkazní smlouvu na vykonávání sociálních služeb v Roudnici nad Labem.
Farní charita Roudnice nad Labem je součástí Arcidiecézní charity Praha. Střešní celorepublikovou organizací sdružující všechny diecézní a arcidiecézní charity je Charita Česká republika, která
je členem celosvětové organizace Caritas Internationalis.
POSLÁNÍ ORGANIZACE
Posláním charity je pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.
REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Farní charita Roudnice nad Labem má registrovány dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách tyto sociální služby – azylové domy, pečovatelská služba, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež a od 1. 10. 2009 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
POSKYTUJEME
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
OBJEKT RIEGROVA č. p. 652 - Domov sv. Josefa
• pečovatelská služba
• 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

Kolektiv zaměstnanců FCH v roce 2009

4

Všechny vyjmenované služby provozujeme na území města Roudnice n. L. a jsou určeny
především občanům města Roudnice n.L. a spádové oblasti Roudnicko. V případě volné kapacity poskytujeme azylové ubytování potřebným osobám z celé ČR, případně i ze zahraničí.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009
Službu využívalo v roce 2009 - 10 uživatelů.

Identifikační číslo registrace:

1761469

Adresa:				
Tel.:				
E-mail:				

Riegrova 652, 413 01 Roudnice n. L.
416 838 313, 731 625 969
domov@charitaroudnice.cz

Odpovědný pracovník:		

Milena Vlčáková

Podáváme 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. Zabezpečujeme základní životní potřeby,
poskytujeme služby dle individuálních potřeb. Vytváříme podmínky pro aktivní účast uživatelů na společenském a kulturním životě, podle jejich individuálních zájmů a zdravotního
stavu.
Pečovatelskou službu poskytujeme obyvatelům Domova sv. Josefa v Roudnici nad Labem
a v roce 2009 jsme rozšířili svou působnost i do terénu, do obcí Podřipského vikariátu.

návštěva
celková koupel bez asistence
pomoc při oblékaní
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při přesunech na lůžko
pomoc při použití WC
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
běžný nákup
velký nákup
dovoz obědů
pochůzky s uživateli
doprovod na vyšetření
běžný úklid
velký sezónní úklid
praní a žehlení prádla

1 442
817
44
41
54
44
44
3
44
218
1
1 308
2
2
235
3
711,3 kg

Naší cílovou skupinou jsou osoby, které se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu
důchodového věku, chronického či duševního onemocnění nebo zdravotního postižení,
mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc druhé osoby.
Uživatelé si hradí úkony pečovatelských služeb dle platné vyhlášky č.340/2007 Sb. Základní sociální poradenství, psychickou podporu v křesťansko-psychologické poradně a kulturně společenské programy jsou nabízeny zdarma.
Službu poskytujeme celoročně 7:00 - 20:00 hod.

Základní 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
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AZYLOVÉ DOMY

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI, Riegrova č. p. 652
Identifikační číslo registrace:

8281324

Farní charita Roudnice nad Labem provozuje v Roudnici
nad Labem 2 azylové domy - Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi (v Riegrově ul. 652) a Azylový dům pro muže, ženy
a matky s dětmi (na tř. T. G. Masaryka 1492).

Adresa:				
Tel.:				
E-mail:				

Riegrova 652, 413 01 Roudnice n. L.
416 838 313, 731 625 969
domov@charitaroudnice.cz

Odpovědný pracovník:		

Milena Vlčáková

Služba je určena lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Těmto
osobám poskytujeme ubytování v azylovém domě a další služby, jejichž účelem je přispět 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.

Kapacita:			

23 lůžek

Azylový dům v Riegrově ul. (dále jen AD) je určen pro ženy a matky starší 18 let s dětmi
do 15 let věku dítěte a azylový dům na tř. T. G.Masaryka 1492 je určen pro muže, ženy a
matky starší 18 let, s dětmi do 15 let věku dítěte z Roudnice n/L a příslušných spádových
oblastí a v případě volné kapacity potřebným z celé ČR, případně i ze zahraničí, kteří ztratili
bydlení a nejsou schopni to zvládnout vlastními silami, ani za pomoci svého okolí.
Zařízení fungují celoročně, nepřetržitě 24 hod denně.
Služba azylové ubytování je zpoplatněna. Výše platby za azylové ubytování činí 100 Kč/
noc/dospělá osoba, v případě ubytování matky a 1 dítěte (70 + 30) celkem 100 Kč/noc. Za
každé další dítě 30 Kč/noc.
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
Fakultativně poskytované služby
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (přednášky, vaření, arte a výtvarné aktivity
- malování na hedvábí, na kamínky, na textil, ubrousková technika, navlékání korálků,
výuka práce s PC a internetem)
• psychologické poradenství
• metoda práce - videotrénink interakcí, přispívá k rozvoji rodičovských kompetencí a
komunikačních dovedností uživatelek s vlastními dětmi
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AD je umístěn v podkroví a 1. patře Domova sv.Josefa, který se nachází v Riegrově ulici
č. p. 652 v Roudnici nad Labem. Objekt darovalo FCH Město Roudnice nad Labem v roce
1999.
V podkroví: 5 pokojů, společenská místnost, společná kuchyň, prádelna a sociální zařízení. Každý pokoj je vybaven palandou, případně postýlkou, lůžkovinami, stolem s židlemi
a skříní.
V 1. patře: 3 pokoje. Každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem, elektrickým vařičem,
lednicí, televizí, válendami, stolem s židlemi a skříní. Sociální zařízení je na chodbě.
VYUŽITÍ AD V ROCE 2009
Službu AD v roce 2009 využilo – 21 žen a 16 dětí
Po ukončení pobytu v AD odešly uživatelky:
k příbuzným
pronájem
ubytovna
jiné zařízení sociálních služeb
neoznámily místo odchodu

5
7
3
2
1

Od začátku roku 2009 byly k dispozici uživatelkám 3 nově vybavené pokoje
v pravém křídle 1. patra Domova sv. Josefa. V průběhu roku jsme v podkroví z nevyužívané prádelny, vytvořili jeden malý pokoj, který je určen pro 1 osobu.
V důsledku zvyšující se poptávky po této službě, jsme rozšířili během roku cílovou skupinu o děti do 15 let (předtím do 6 let) a rovněž kapacitu AD z 14 lůžek (7 žen, matek a 7
dětí) na 23 lůžek (8 žen, matek a 15 dětí).
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AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, ŽENY A MATKY S DĚTMI,
tř. T. G. Masaryka č. p. 1492

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi:
Uživatelkám jsou k dispozici 4 pokoje, společenská místnost, kuchyň a sociální zařízení.
Pokoje jsou vybaveny patrovou válendou, postýlkou, lůžkovinami, stolem s židlemi, poličkami a skříní. V kuchyni je kuchyňská linka s kompletním základním vybavením, elektrický
sporák, 2 ledničky s mrazákem, mikrovlnná trouba, potravinová skříň, stůl s židlemi.

Identifikační číslo registrace:

2547378

Adresa:				
Tel.:				
E-mail:				

tř. T. G. Masaryka 1492, 413 01 Roudnice n. L.
416 837 131, 608 807 463
azyl@charitaroudnice.cz

Odpovědný pracovník:		

Běla Císařová

Službu AD v roce 2009 využilo – 9 žen a 17 dětí

Kapacita:			
				

4 lůžka (azyl pro muže)
14 lůžek (azyl pro ženy a matky s dětmi)

Po ukončení pobytu v AD odešly uživatelky:

Azylový dům je umístěn ve 2. a 3. patře bytového domu na tř. T. G. Masaryka č. p.1492
v Roudnici nad Labem. Muži jsou ubytováni ve 2.patře a ženy a matky s dětmi v podkroví
domu. Farní charita Roudnice nad Labem získala tyto prostory do bezplatného užívání od
Města Roudnice n. L. V dubnu 2009 byl však dům prodán novému majiteli - Bialbi, Bytové
Domy s.r.o., se kterým FCH uzavřela nájemní smlouvu do 31. 12. 2009.
Azylový dům pro muže:
Uživatelům jsou k dispozici 2 místnosti - společenská místnost a ložnice, vlastní kuchyň a
sociální zařízení. Pokoj je vybaven válendami, lůžkovinami, skříní a nočními stolky. Ve společenské místnosti je stůl s židlemi, skříně, rádio a televize. Kuchyň je vybavena kuchyňskou
linkou se základním vybavením, ledničkou, elektrickou troubou, mikrovlnnou troubou a
automatickou pračkou.
VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009
Službu AD v roce 2009 využilo – 12 mužů
Po ukončení pobytu v AD odešli uživatelé:
k příbuzným
pronájem
ubytovna
jiné zařízení sociálních služeb
neoznámily místo odchodu
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1
3
1
4
3

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009

k příbuzným
pronájem
ubytovna
jiné zařízení sociálních služeb
do AD Riegrova

2
2
1
1
3

Z důvodu blížící se rekonstrukce domu, kde
se azylové domy nacházely, jsme byli nuceni
tyto prostory opustit a naši činnost ke konci
roku 2009 ukončit.
Podařilo se nám však navýšit kapacitu azylového
domu pro ženy, který se nachází v Riegrově ul. v
Roudnici n. L., a tak se tato služba může poskytovat i nadále, navíc pod jednou střechou. Z kapacitních důvodů jsme zde už nemohli umístit azylové
ubytování pro muže.
Uživatelky z azylového domu pro ženy a matky s
dětmi byly tedy přestěhovány do AD v Riegrově ul.
a uživatelé azylového domu pro muže převzala do
svého nově vzniklého AD Naděje, o.s. – pobočka
Roudnice n. L.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Identifikační číslo registrace:

4335678

Adresa:				
				
Tel.:				
E-mail:				

tř. T. G. Masaryka 1492,
413 01 Roudnice n. L.
416 810 008, 608 477 286
klub@charitaroudnice.cz

Odpovědný pracovník:		

Michaela Balážová

Kapacita:			

35 osob

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 a mládež mohou nalézt podporu, pomoc a zábavu.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je určeno dětem a mládeži ve
věku 6-18 let, žijícím v méně podnětném prostředí, s tendencí trávit volný čas neorganizovaně, na ulici. Naším cílem je zlepšení kvality života těchto dětí, s důrazem na zmírnění
sociálních a kulturních handicapů a preventivní působení proti jejich vyčleňování z hlavního
vzdělávacího proudu.
Provozní doba NZDM: pondělí až čtvrtek 13:00 - 17:00 hod.
Prázdninová provozní doba: pondělí až čtvrtek 11:30 - 15:00 hod.
Pátky jsou vyčleněny pro administrativní práce (porady, supervize, stáže, sanitární dny) a
na potřebnou přípravu na další týden.
Služba je poskytována bezplatně, v případě výletů nebo návštěv kulturních zařízení může
být požadována drobná finanční spoluúčast.
Základní poskytované služby
• výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (tématické programy, zábavné akce, výtvarná
a keramická dílna, výjezdové akce, pracovně výchovná činnost - vaření, příprava na
školní vyučování, práce s PC a internetem)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity umožňující lepší
orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském 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
sociální začleňování osob
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství
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NZDM se nachází v přízemí domu na tř.T.G.Masaryka č.p.1492 v Roudnici n.L. FCH získala tyto prostory do bezplatného užívání od Města Roudnice n.L. V dubnu 2009 byl však
dům prodán novému majiteli - Bialbi, Bytové Domy s.r.o., se kterým FCH uzavřela nájemní
smlouvu na dobu neurčitou.
Zařízení tvoří 2 bytové jednotky, které jsou mezi sebou propojeny - 4 místnosti, sociální
zařízení pro uživatele, zaměstnance a příruční sklad.
VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009
Službu NZDM v roce 2009 využilo - 65 osob
Nabídka volnočasových aktivit byla v roce 2009 rozšířena především díky realizaci projektu
z programu Transition facility 2006. Nově jsme nabízeli: výuku hry na hudební nástroje
(flétna, kytara, bubínek bongo), dramatický kroužek, rukodělnou dílnu, sportovní aktivity
(výuka karate, basketbal, fotbal, florball, volejbal). Během letních prázdnin jsme poprvé
zorganizovali pro děti a mládež navštěvující zařízení výjezdní letní tábor ve Valdeku u Rumburka a podruhé se konal příměstský tábor v trvání 14 dnů.
Kromě výše uvedených nových aktivit pokračovaly i obvyklé činnosti : příprava na školní
vyučování, taneční kroužek - soubor Bengha Čhaja, keramika, výtvarné arte aktivity, vaření,
PC a internetový kroužek.
V roce 2009 se členové tanečního souboru Bengha Čhaja a hudebního tělesa Proměny
zúčastnili celkem 5 romských soutěží, přehlídek a festivalů, na kterých získali vynikající umístění. Jitka Matiová zvítězila ve zpěvu na Romském talentu, Lucka Stojková získala 2.místo
za orientální tanec na festivalu „Savore Jekhetane“ a několik členů tanečního souboru bylo
odměněno individuálními cenami. Kromě toho zástupci našeho NZDM reprezentovali organizaci ještě na dalších 4 kulturně - společenských akcích v Roudnici n. L. a Litoměřicích.
Ke konci roku 2009 nám nový majitel objektu ukončil nájemní smlouvu a my jsme
se museli v krátké době začít připravovat na stěhování do náhradních prostor, které jsme však v té době ještě neměli…
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB

KŘESŤANSKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Adresa: 		
Tel.: 			
E-mail: 		

tř. T. G. Masaryka 1492 , 413 01 Roudnice nad Labem
416 810 008, 608 477 286
klub@charitaroudnice.cz

Adresa: 		
Tel.: 			
E-mail: 		

Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
416 838 313, 731 625 969
lesova@charitaroudnice.cz

Odpovědný pracovník:

Michaela Balážová

Odpovědný pracovník:

PhDr. Irena Lesová

Kapacita:		

15 dětí

Předškolní klub navštěvují děti ze sociálně slabých rodin, převážně romských ve věku od
3 do 6 let z lokality Masarykova v Roudnici n.L. Zařízení má dlouholetou tradici - funguje již
od roku 1996. Tyto děti obvykle nechodí do běžné mateřské školky a mají tendenci trávit
volný čas pasivně u televizorů nebo neorganizovaně na ulici. V našem zařízení jim nabízíme
širokou škálu programů a aktivit přispívajících k získání dovedností a znalostí pro úspěšný
vstup do základní školy.
Předškolní klub pracuje v dopoledních hodinách v prostorách nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež - v přízemí objektu na tř. T. G. Masaryka č. p. 1492.

Křesťansko-psychologická poradna nabízí odbornou psychologickou pomoc při zvládání
obtížných životních situací, onemocnění nebo při zvýšené zátěži.
Využívat ji mohou uživatelé sociálních služeb a zaměstnanci FCH, podle potřeby i obyvatelé Roudnice n.L. Po dohodě lze zvolit pracoviště v Riegrově ulici č.p.652, nebo pracoviště
na tř. T. G. Masaryka č. p.1492.
Služba je poskytována formou individuálního i skupinového setkání. Jedná se o poradenství, diagnostiku a psychoterapii. 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 pro zaměstnance organizace a uživatele azylových domů.

Provozní doba: pondělí až čtvrtek 7:30 - 12:00 hod.

Provozní doba poradny: středa a pátek 7:30 - 13:30 hod.

Služba je poskytována bezplatně.

Služba je poskytována zdarma.

Zařízení nabízí tyto činnosti a aktivity:
• předškolní přípravu dětí
• rozvoj jazyka a matematicko-logického myšlení
• upevňování základních hygienických a sociálních návyků
• rozvoj jemné a hrubé motoriky
• smysluplné trávení volného času
VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009
Službu předškolní klub v roce 2009 využilo
Do 1. ročníku ZŠ nastoupily

20 dětí
4 děti

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2009
• psychologická pomoc 		
124 osob
• odborné psychologické úkony 550 úkonů
• psychoterapie
		
51 osob
• biblioterapie
12 x
		
• odborná konzultace 		
400 úkonů
• diagnostika
		
27 osob
• přednášky
14 x
		
• poradenství
137 osob

Předškolní klub mnoho let fungoval jako doplňková služba nízkoprahového klubu. Díky
dlouholetým zkušenostem s těmito dětmi si uvědomujeme, že je zapotřebí se věnovat nejenom samotnému dítěti, ale celé rodině komplexně.
Rozhodli jsme se začít pracovat i s rodinami těchto dětí. Ke konci roku 2009 jsme
zaregistrovali další sociální službu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a získali od Krajského úřadu Ústeckého kraje pověření k sociálně - právní ochraně
dětí. Od roku 2010 je již předškolní klub součástí této sociální služby.
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Přehled nákladů a výnosů roku 2009
VÝNOSY

AZYLOVÝ DŮM
NÍZKOPRAHOVÝ
PŘEDŠKOLNÍ
PRO ŽENY, MUŽE
KLUB PRO DĚTI
KLUB
A MATKY S DĚTMI
A MLÁDEŽ
(3-6 LET)
(Tř. T. G. Masaryka)
(6-15LET)

AZYLOVÝ DŮM
PEČOVATELSKÁ PRO ŽENY A
CELKEM
SLUŽBA
MATKY S DĚTMI
(Riegrova ul.)

Tržby za služby seniorům
- byty ul.Riegrova

57 982

2 997

60 979

Tržby za nájem
- byty ul. Riegrova

50 346

540

50 886

NÁKLADY
ostatní drobný materiál

229 180

229 180

Tržby za služby seniorům - terén

10 099

Tržby za ubytování
- azyl ul. Riegrova
Úroky z BÚ, úroky z prodlení
Ostatní výnosy, úroky z BÚ,
úroky z prodlení
Výnosy z finančního majetku
(podílové listy)
Finanční příspěvky a dary

2 645

1 352

1 180

7 060

24 246

21 000

37 571

87 632

170 449

6 409

5 666

3 616

4 319

20 010

31 215

34 623

18 656

91 533

176 027

238 800

222 900

133 500

1 434 700

997 000

252 000

3 419 000

85 000

215 000

739 500

Dotace MPSV-sociální služby

1 400 000

770 000

100 000

30 000

Dotace Rada Vlády ČR

100 000

151 046

Dotace MPSV - podpora rodiny

248 954

400 000

19 562

11 801

Dotace NROS - Transition facility
2008-2009

495 169

31 363
495 169

800 000

800 000

1 457
2 553 452

1 457
251 046

1 846 857

1 399 521

Výnosy FCH

1 661 322

7 712 198

Náklady FCH

106 692

13 347

63 470

5 564

2 348

17 597

10 414

3 509

8 301

34 734

7 394

1 462

77

3 938

12 871

pořízení DDHM

70 050

109 572

13 865

45 464

238 951

kancelářské potřeby

12 199

3 900

3 762

4 166

24 027

2 741

4 707

3 163

1 355

11 966

61 281

13 318

21 089

44 017

139 705

plyn

154 363

51 312

49 090

92 331

347 096

voda

79 731

8 395

23 315

24 191

135 632

opravy a udržování

13 040

14 166

14 780

23 354

65 340

1 501

2 364

1 280

968

6 113

drogerie

4 554

5 131

12 510

potraviny

PHM
elektřina

cestovné zaměstnanců
náklady na reprezentaci
ost. služby - odvoz odpadů,
popl. za rozhlas a TV, očkování
zaměstnanců
právní a ekonomické služby-audit
telefonní poplatky
popl. za internet

Individuální projekt
KÚ kraj - OPLZZ
2009-2011
10,37 %
Dary a příspěvky
2,28 %

MPSV
44,74 %

Materiál
6,87 %
Vlastní zdroje
9,59 %

Ústecký kraj
2,79 % Rada vlády ČR
5,19 %
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Osobní náklady
75,17 %

NROS - Transition
Facility 2006
6,42 %

Opravy
a udržování
8,38 %
Služby
4,74 %

Ostatní
náklady
1,29 %

45

22 577

12 825

8 414

10 020

53 836

3 943

10 615

2 015

2 394

18 967

26 738

19 650

4 123

4 384

54 894

2 177

4 040

1 121

1 230

8 568

424

842

3 221

7 286

49 584

6 943
1 024

931

11 102

25 280

5 916

6 943

7 230

7 230

propagace organizace
(www stránky, výroční zpráva)

8 235

7 550

4 207

4 998

24 990

dopravné a jízdné klientů

2 196

32 434

956

1 302

36 888

programy s klienty NZDM vstupné, letní tábor, taneční festivaly

70 893

nákup softwaru

12 962

37

3 355

16 354

mzdové náklady - náhrady
za nemoc zaměstnanců

Odpisy DHM
2,28 %

19 601

45 636

45

nájem tělocvičny

ostatní osobní náklady-dohody

Opravy a údržba
0,88 %

245

dovoz obědů pro seniory

mzdové náklady-hrubé mzdy
zaměstnanců

Město
Roudnice n. L.
18,60 %

AZYLOVÝ DŮM
PEČOVATELSKÁ PRO ŽENY A
CELKEM
SLUŽBA
MATKY S DĚTMI
(Riegrova ul.)
26 453

vzdělávání, supervize

Dotace NROS - Pomozte dětem
2009-2010

11 856

4 242

poštovné

Dotace Individuální projekt
Azylový dům - ÚL kraj - OPLZZ
2009-2011

CELKEM

190 820

1 883

Dotace Město Roudnice n. L.
Dotace Ústecký kraj

10 099
190 820

48 783

materiál na programy s klienty
materiál na opravy a udržování

Tržby za ubytování
- azyl Tř. T. G. Masaryka

AZYLOVÝ DŮM
NÍZKOPRAHOVÝ
PŘEDŠKOLNÍ
PRO ŽENY, MUŽE
KLUB PRO DĚTI
KLUB
A MATKY S DĚTMI
A MLÁDEŽ
(3-6 LET)
(Tř. T. G. Masaryka)
(6-15LET)

zákonné sociální a zdravotní
pojištění(34%)
ostatní pokuty a penále

1 258 718

940 315

750 879

884 781

4 021 858

60 817

76 879

68 234

51 074

257 004

2 165

10 695

1 356

1 741

15 957

280 350

255 750

282 417

1 291 330

274

174

209

966

3 900

31 771

10 212

10 686

60 882
192 382

409 178

187 165

70 893

63 636

309

odpis nedobytné pohledávky
- dlužníci

27 871

ostatní náklady-popl. za vedení
účtu, preventivní prohlídky
zaměstnanců, ověřování listin

19 635

20 350

105 810

86 572

785

757

408

400

2 350

1 816 262

1 386 072

1 647 823

7 431 106

odpisy dlouhodobého majetku
členské příspěvky
CELKEM

2 329 903

251 046
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Ekonomické informace a finanční výkazy

ROZVAHA
k 31. 12. 2009

(v celých tisících Kč)

Účetnictví se v r. 2009 řídilo platnými zásadami zákona č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterými se stanoví účtová osnova a
postupy účtování pro neziskové organizace.
FCH účtuje v podvojném účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok. Vedení účetnictví se řídí Interní směrnicí pro vedení účetnictví. Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných
účetních jednotkách.
V roce 2009 jsme vykázali hospodářskou činnost z pronájmu bytových prostor, výnosů z
finančního majetku, reklamy.
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události, které by měly vliv na účetní závěrku za rok 2009.
Účetní jednotka vlastní podílové listy České spořitelny ve výši 300.000 Kč a podílové listy
fondu Komerční banky a.s. ve výši 300.000 Kč. Výnosy z podílových fondů k 31. 12. 2009
činily cca 20.000 Kč.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2009 je 30 osob.
Na tyto zaměstnance byly vynaloženy celkové osobní náklady: 5.586,2 tis.Kč
z toho:
• mzdové náklady:					
• zákonné sociální pojištění:				
• zákonné zdravotní pojištění:				
• náhrada mzdy-nemoc:					

4.278,9 tis.Kč
912,9 tis.Kč
378,5 tis.Kč
15,9 tis.Kč

Účetní jednotka nemá ke dni sestavení účetní závěrky žádné splatné závazky pojistného
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního pojištění ani evidované daňové nedoplatky.
Celková hodnota přijatých příspěvků a darů (účet 682) je
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost činí ztráta
Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí zisk		

176,0 tis. Kč.
-100,1 tis. Kč.
281,1 tis. Kč.

Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl vypořádán na účet 932000.
Organizace v daném účetním roce vykázala zisk z hlavní činnosti, který byl způsoben
nečekaným navýšením dotací od MPSV ke konci účetního období (prosinec 2009) a díky
tomu nebylo již možné využít všechny vlastní zdroje.
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AKTIVA
A.
I.

číslo
řádku
b

a
Dlouhodobý majetek celkem
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Součet I.až IV.
(018)

Dlouhod.nehm.majetek celkem
Součet I.1. až I.7.
1. Pozemky
(031)
II.
3. Stavby
(021)
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
Součet II.1. až II.10.
Dlouhod.hm.majetek celkem
III.
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
Dlouhod.fin.majetek celkem
Součet III.1. až III.7.
IV.
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
6. Oprávky ke stavbám
(081)
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
Součet IV.1. až IV.11.
Oprávky k douhod.majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
Součet B.I. až B.IV.
II.
1. Odběratelé
(311)
4. Poskytnuté provozní zálohy
(314)
5. Ostatní pohledávky
(315)
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(346)
17. Jiné pohledávky
(378)
Pohledávky celkem
Součet II.1. až II.19.
III.
1. Pokladna
(211)
2. Ceniny
(213)
3. Účty v bankách
(221)
Krátkod.fin.majetek celkem
Součet III.1. až III.8.
IV.
1. Náklady příštích období
(381)
Jiná aktiva celkem
Součet IV.1. až IV.3.
Aktiva celkem
Součet A. až B.

PASIVA
A.

a

Vlastní zdroje celkem
I.
1. Vlastní jmění
2. Fondy
Jmění celkem
II.
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
B.
Cizí zdroje celkem
III.
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
9. Ostatní přímé daně
22. Dohadné účty pasivní
Krátkod.závazky celkem
IV.
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

1
5
9
10
12
13
16
20
23
28
32
34
35
38
40
41
52
55
56
63
68
71
72
73
74
80
81
84
85

b
Součet A.I. až A.II.
(901)
(911)
Součet I.1. až I.3.
(963)
(931)
(932)
Součet II.1 až II.3.
Součet B.I. až B.IV.
(321)
(324)
(331)
(336)
(342)
(389)
Součet III.1. až. III.23.
(383)
(384)
Součet IV. až IV.3.
Součet A. až B.

86
87
88
90
91
92
93
94
95
106
108
110
112
114
127
129
130
131
133
134

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
4 784
18
18
43
5 805
64
1 187
7 099
617
617
-17
-1 682
-64
-1 187

Stav k poslednímu dni
účetního období
2
4 612
18
18
43
5 805
64
1 125
7 037
637
637
-17
-1 874
-64
-1 125

-2 950

-3 080

2 598
3
254
36

293
42

3 095
432
289
37
48
-6
800
13

2 196
2 238
67
67
7 382

2 253
2 266
29
29
7 707

3
5 864
5 551
552
6 103
x
-633
394
-239
1 518
73
393
205
27
310
1 008
115
395
510
7 382

4
6 146
5 551
552
6 103
281
x
-238
43
1 561
21
583
301
135
11
408
1 459
6
96
102
7 707
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2009
(v celých tisících Kč)
Označení
A.

Název ukazatele

Číslo
řádku

Spotřebované nákupy celkem
Součet I.1. až I.4.
1. Spotřeba materiálu
(501)
2. Spotřeba energie
(502)
II.
Součet II.5. až II.8.
Služby celkem
5. Opravy a udržování
(511)
6. Cestovné
(512)
8. Ostatní služby
(518)
III.
Součet III.9. až III.13.
Osobní náklady celkem
(521)
9. Mzdové náklady
(524)
10. Zákonné sociální pojištění
Součet V.17. až V.24.
V.
Ostatní náklady celkem
(542)
18. Ostatní pokuty a penále
(543)
19. Odpis nedobytné pohledávky
24. Jiné ostatní náklady
(549)
VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem Součet VI.25. až VI.30.
25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(551)
VII.
Součet VII.31. až VII.32.
Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté členské příspěvky
(582)
I.

Náklady celkem
Výnosy

Součet I. až VIII.

I.

Součet I.1. až I.3.
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
(602)
IV.
Ostatní výnosy celkem
Součet IV.12. až IV.18.
(644)
15. Úroky
(649)
18. Jiné ostatní výnosy
V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
(657)
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VI.
Součet VI.26. až VI.28.
Přijaté příspěvky celkem
(682)
27. Přijaté příspěvky (dary)
VII.
Hodnota VII.29.
Provozní dotace celkem
(691)
29. Provozní dotace
C.

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění
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Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7

1

Náklady

B.

Hlavní
5

2
3
4
7
8
9
11
12
13
14
22
24
25
30
31
32
38
40
43
44
45
47
59
63
66
67
73
75
77
79
80

1 133
510
623
424
65
6
353
5 586
4 295
1 291
94
1
32
61

2
2
7 239

491
491
156
7
149

Součet I. až VII.
Výnosy - Náklady

81
82

176
176
6 797
6 797
7 620
381

C. - 34.

84

381

192
192

192

51
51
21

1 133
510
623
424
65
6
353
5 586
4 295
1 291
94
1
32
61
192
192
2
2
7 431

92
-100

542
542
177
7
170
20
20
176
176
6 797
6 797
7 712
281

-100

281

21
20
20
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FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE V ROCE 2009

Krajský Úřad Ústeckého kraje

Farní charita Roudnice nad Labem zabezpečuje finanční prostředky na svou činnost
z více zdrojů: čerpá dotace z veřejných zdrojů, státní samosprávy, prostředků Evropské unie,
nadací, veřejných sbírek, darů organizací i jednotlivců. Naše upřímné poděkování patří těm, bez
jejichž pomoci bychom nemohli naplňovat základní poslání charity - pomoc potřebným.

Podpora sociálně - zdravotních služeb 2009 - projekt „Azylový dům pro muže,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (tř.T.G.Masaryka), Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi (Riegrova ul.), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“
- dotace 300 000,- Kč, z toho :

Veřejné zdroje – orgány státní správy a samosprávy

Azylový dům pro muže, Azylový dům pro ženy 		
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi			
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
		

Farní charita Roudnice nad Labem v roce 2009 financovala provoz svých zařízení převážně
z veřejných zdrojů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj
- dotace 3 419 000,- Kč, z toho :
Pečovatelská služba			
		
Azylový dům pro ženy (Riegrova)				
Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi (T.G.M.)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
		

997 000,- Kč
252 000,- Kč
1 400 000,- Kč
770 000,- Kč

Z přidělených finančních prostředků byly hrazeny provozní náklady na dané sociální služby.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Program na podporu rodiny – projekt „Aktivně trávíme volný čas“ - dotace 31 363,- Kč.
Ze získaných prostředků byla účelově hrazena:
• realizace volnočasových aktivit pro matky s dětmi s důrazem na zvědomění významu
společného trávení volného času s dětmi
• podpora uživatelek azylových domů při využívání služeb místního mateřského centra
Matýsek a realizace společné akce - Jarmark plný řemesel

170 000,- Kč
100 000,- Kč
30 000,- Kč

Přidělené prostředky byly určeny na úhradu provozních nákladů - energií a osobních nákladů
v daných sociálních službách.
Město Roudnice nad Labem
Farní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotaci
z rozpočtu Města Roudnice nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.
V roce 2009 obdržela FCH finanční příspěvek ve výši 1 434 700,- Kč z toho:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Riegrova		
Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi tř. T. G. Masaryka
Pečovatelská služba v Domově sv. Josefa			
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež			
Předškolní zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin		

133 500,- Kč
739 500,- Kč
222 900,- Kč
238 800,- Kč
100 000,- Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi a Pečovatelskou službu provozujeme v budově
č.p.652, kterou FCH v roce 1999 dostala darem od Města Roudnice nad Labem.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Předškolní klub, Charitní šatník a Azylový dům pro
muže, ženy a matky s dětmi byly provozovány v prostorách budovy č. p. 1492, které jsme
měli do dubna 2009 od Města Roudnice nad Labem v bezúplatném užívání.

Úřad vlády České republiky – Kancelář Rady vlády ČR
pro záležitosti romské komunity
Předcházení sociálnímu vyloučení a komunitní práce projekt „Nudu zaháníme, do Klubu míříme!“ - dotace 400 000,- Kč.
Ze získaných prostředků byly hrazeny osobní výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr v rámci projektu.
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Financování z Evropské unie a státního rozpočtu ČR
Transition Facility 2006

Farní charita Roudnice nad Labem byla v roce 2009 příjemcem finanční podpory z prostředků Transition Facility 2006 na aktivity financované Evropským společenstvím.
Projekt „Uč se s námi – neváhej – a do Klubu pospíchej!“
Celkové náklady projektu: 61 821 €
Podpora z TF 2006:
35 617 €
Období realizace projektu: 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009
Tento projekt byl realizován v administraci Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolních aktivit.
Cílem projektu byla podpora sociální integrace romských dětí v Roudnici nad Labem a zmírnění jejich sociálního a kulturního znevýhodnění prostřednictvím doučování a mimoškolních
aktivit. Projekt se realizoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež na tř. T. G. Masaryka
1492 v Roudnici n. L.
Veřejná zakázka Ústeckého kraje „Sociální služby 2009-2011“

Veřejné sbírky a nadace
Tříkrálová sbírka 2009
Farní charita Roudnice nad Labem zorganizovala 9. ročník
Tříkrálové sbírky v Roudnici nad Labem a 20 přilehlých obcích.
Koledovalo se od soboty 3. ledna do úterý 6. ledna 2009. Během těchto dnů - doslova ve sněhu, větru a mrazu, navštěvovalo domácnosti občanů celkem 46 obětavých koledníků. Do kasiček se jim podařilo získat „neuvěřitelných“ 97.500,- Kč. Tento
ročník byl zatím finančně nejúspěšnější v historii sbírky.
Část výtěžku sbírky (65 %) , který zůstal ve FCH, byl použít na nákup dalšího potřebného
vybavení do Azylového domu pro ženy a matky s dítětem v Riegrově ulici 652, který v roce
2009 rozšířil svou kapacitu.
Pomozte dětem
Farní charita Roudnice nad Labem získala v roce
2009 nadační příspěvek z prostředků 11. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem!
Přidělené prostředky ve výši 97 625,- Kč byly
určeny na realizaci projektu „Může nám být
spolu dobře“. Díky projektu mohla být v azylovém domě pro matky s dětmi zajišťována služba „videotrénink interakcí“ – nová, progresivní
terapie zaměřená na podporu funkčnosti rodin a rozvoj úspěšné komunikace v rodině.
Doba realizace od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010. Z finančních prostředků se hradily především osobní náklady videotrenéra.

Farní charita Roudnice nad Labem se přihlásila do otevřeného výběrového řízení na získání
veřejné zakázky na „Zajištění vybraných sociálních služeb v období od 1. července 2009 do
31. prosince 2011 - Litoměřicko“, který vyhlásil pro poskytovatele sociálních služeb Krajský
úřad Ústeckého kraje. Veřejnou zakázku získala a od 1. 7. 2009 je zapojena v projektu Sociální služby v Ústeckém kraji.
Celková nabídková cena je 4.244.000,- Kč (na celé období realizace projektu).
Na rok 2009 je určena dotace ve výši 800.000,- Kč.
Projekt „Zajištění služby azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem v Riegrově ul. v období od 1.července 2009 do 31.prosince 2011“ zajišťuje 100%
financování této služby na 2,5 roku z prostředků Evropské unie (program OP LZZ) a státního
rozpočtu ČR.
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Nadace VIA
Nadační příspěvek z prostředků Nadace VIA programu ČSOB a POŠTOVNÍ
SPOŘITELNA pro podporu regionů získala FCH poprvé.
Celková výše příspěvku činila 9 380,- Kč.
Přidělené prostředky byly určeny na realizaci projektu
„Videotrénink interakcí v azylových domech pro matky s dětmi“.
Doba trvání projektu od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010. Finanční příspěvek byl určen na pokrytí části osobních nákladů videotrenéra.
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Firmy, společnosti, organizace a jednotlivci
V roce 2009 podpořili naší činnost poskytnutím finančního, věcného daru nebo nepeněžního plnění ve formě služby:
Arakis & Belleville, s.r.o., Arcidiecézní charita Praha, Česká federace potravinových bank pobočka Praha, Gymnázium Roudnice n. L., Hotel Hilton Praha, CHEDS - Petr Vomáčka, MC
Matýsek Roudnice n. L., Misijní sestry svaté rodiny ze Švýcarska, MONTEZA - František Lysáček, OPAVIA - LU, a.s. Lovosice, Papírnictví KUP ZDE - Marek Hrdý, Pekařství u Poláků, Pekařství Kraupner, PROMO PRO, s.r.o., Roudnické noviny, Roudnický městský rozhlas, Roudnická
městská televize – MIS, ROSANA CZ, s.r.o., Skautský oddíl Říp, The Prague British school
- studenti školy, Vitana, a.s., VOŠ a Obchodní akademie EKONOM, pobočka Roudnice n. L..
Andrašková Jana, Baláž Josef, Bečvář Josef Ing., Bečvář Petr DiS., Borissová Tamara,
Broftová Anna, Císař Vladimír ml., Černý Pavel, Hejhalová Irma, Hrádek Antonín
Ing., Chaloupková Zdenka MUDr., Jirman Luděk, Jirmanová Marie Ing., Kirschnerová Jitka Ing., Kiššová Věra, P. Karel Kočí, pí Kolocová, Koloc Miroslav, Kolovská Martina, pí Kraupnerová, Kujalová Anna, Lysáček Stanislav Ing., Mann Miloslav Mgr., Pelák Jiří Ing., Petrák Tomáš MUDr., Pětník Jiří, Pětník Vojtěch st., Pětník Vojtěch ml.,
Pětník Marek, Pětník Jakub, pí Poláková, Pokorná Anna, Prejzová Ivana, Rauchová
Jitka, Rousová Jitka JUDr., sr. Marlies Imhof, sr. Canisia von Riedmatten, Šálová Vladimíra, Šťastná Dobroslava, Šustrová Jiřina, P. Uličný Mikuláš, Vancl Petr, Vávrová
Lenka Dr., pí Veselá , Zabilanská Magda.
Ještě jednou všem donátorům, příznivcům a dárcům z celého srdce děkujeme.

Dárci – studenti z The Prague British school
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PŘÍBĚHY UŽIVATELŮ

- redakčně neupraveny

Milý čtenáři, zde si můžeš přečíst, jak jsou někdy spletité životní osudy …
- Jsem matka tří dětí. V roce 2003 se mi narodil syn a ocitla jsem se v azylovém domě,
protože jsem neměla kam jít. Bydlela jsem tam se synem dva roky a jsem strašně ráda, že
jsme měli kde žít, ještě že něco takového vůbec existuje. Poté jsem si našla podnájem,
narodila se mi dcera a další syn, ovšem po třech letech mi končila smlouva a já jsem byt
musela opustit. Otec mých dětí se, bohužel, nedokázal o bydlení pro nás postarat, tak jsem
se opět ocitla na AD Farní charity, kde mi opět pomohli. Jsem zde už přes půl roku, snažím
se sehnat bydlení, ale na mateřské se třemi dětmi je to nemožné. Finančně moc náročné,
hrozně bych toužila žít s dětmi normální život, ten je ale v nedohlednu.Strašně moc bych
chtěla poděkovat za střechu nad hlavou, ochotu a pomoc v mých svízelných situacích pí
ředitelce, soc.pracovnici a všem asistentkám.
- Narodila jsem se v Bulharsku,kde jsem prožila své dětství a mládí.Po škole jsem pracovala jako účetní.Zde jsem také poznala svého budoucího manžela původem z Čech.Po
narození dcery jsme se odstěhovali do tehdejšího Československa,žili jsme v Praze.Na přání
manžela jsem se starala o domácnost a do práce jsem již nešla.Po rozpadu manželství mé
dcery jsem vychovávala jejího syna – mého vnuka od 3 měsíců do 13 let.Poté šel do péče
svého otce.Před sedmi lety jsem se kvůli mému špatnému zdravotnímu stavu přestěhovala
do domku na vesnici.Byt v Praze jsem darovala své dceři a vnukovi.Můj vztah s dcerou není
dobrý.Již několik let jsme se neviděly.Vnuk,ke kterému mám silné citové pouto,mě občas
navštíví,ale bohužel většinou jen když něco potřebuje.Vždy měl ode mne vše.Před rokem
jsem mu dokonce darovala domek ve kterém nyní žiji,s tím že mne zde nechá do konce
svého života v klidu dožít.Minulý týden jsem se však dozvěděla,že chce domek prodat.
Mám obavy kam půjdu a co se mnou bude?V této tíživé životní situaci mě hodně pomohly
a pomáhají pečovatelky z Farní charity v Roudnici nad Labem.
- V roce 2008 mě jistá paní přemluvila ke společnému bydlení v domku v nejmenovaném
městě. Ze začátku vše klapalo. Později, když jsem nemohla najít práci, měla jsem problémy
se splácením půjček, uzavřela jsem se do sebe. Myslela si, že nechci nic platit, přestože jsem
jí odevzdávala všechny peníze. Později jsem se pro ni stala „nepotřebnou“ a syn přebytečný,
začal se toulat, protože, jak jsem časem zjistila, syn té paní ho šikanoval a můj syn se bál to
přiznat. Když už jsem konečně sehnala práci, tak mi napsala SMS, že mi kluka sebrali policajti a dali do děcáku. Nervově jsem se zhroutila. Nevím, jak se to dozvěděla, ale než jsem se
v nemocnici probrala, sebrala mi klíče od domu a zavolala mé dceři, aby si přijela pro bratra.
Od té doby mám ještě větší problémy s bydlením, než dříve.. A tak jsme o prázdninách
skončili v AD v Brandýse a po sléze na „Masaryčce“, kde byl vynikající personál, pokud se
to tak dá říct. Škoda,že Masaryčka musela být zrušena. Takový lidi a pracovní parta se hned
tak nevidí,s takovým nasazením a ochotou, často přesčasech. Přišla jsem tam jako silně
problémový člověk a nijak jsem jim práci neusnadňovala, právě naopak. Díky jim jsem se na
některé věci začala dívat jinýma očima. Hodně mi pomohli, moc jim za vše děkuji.
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PRACOVNÍCI FARNÍ CHARITY ROUDNICE N. L. V ROCE 2009

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V ROCE 2009 A CÍLE NA ROK 2010

Administrativa, údržba
Ředitelka 				
Zást. ředitelky, koordin.projektů, PR		
Ekonomka, fin.účetní			
Hospodářka				
Mzdový účetní				
Údržbář					

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

Přímá péče:
Sociální pracovnice - videotrenérka		
Sociální pracovnice v AD 			
Sociální pracovnice v PS			
Sociální pracovník v NZDM			

Mgr. R. Brožová
Bc. L. Reslová°, Bc. K. Krátká°
Mgr. J. Knotková*°, Bc. V. Plhalová*°
P. Bečvář, DiS.

Výroční zpráva představuje důvod k zastavení se a ohlednutí za uplynulým rokem, k jeho
zhodnocení a zamyšlení se nad plány do budoucna.
Rok 2009 byl pro farní charitu velmi náročný, ba přímo zlomový. Znamenal mnoho provozních změn, které byly zapříčiněny prodejem domů na tř. T.G.M. v dubnu 2009. V jednom
z těchto domů provozovala farní charita svoje služby – azylový dům pro muže, ženy a matky
s dětmi, předškolní klub a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Prodej domů znamenal
velkou nejistotu, ba přímo obavu o další osud těchto služeb. Naštěstí pro charitu se podařilo
s novým majitelem – Bialbi Bytové domy s r.o., který plánoval domy rekonstruovat, dočasně
situaci vyřešit novými nájemními smlouvami. Stáli jsme před rozhodnutím, zda budeme hledat
nové náhradní prostory pro výše uvedené služby nebo jejich provoz ukončíme.
Provoz azylového domu pro muže, ženy a matky s dětmi (tř. T. G. Masaryka) jsme byli
nuceni ukončit k 31. 12. 2009. Ženy a matky s dětmi, které pobývaly v tomto azylovém domě,
jsme přemístili do azylového domu v Riegrově ulici, ve kterém jsme navýšili kapacitu na 8 žen,
matek a 15 dětí. Muži z AD byli přestěhováni do Naděje. Dále jsme ukončili provoz charitního
šatníku a pro předškolní a nízkoprahový klub budeme muset hledat nové, vhodné prostory.

Domov sv. Josefa – pečovatelská služba, azylový dům pro ženy a matky s dětmi (Riegrova ul.)
Vedoucí zařízení		
M. Vlčáková
Sociální asistentky		
M. Horáčková, B. Králová, L. Jelínková,
			
D. Kozáková°, L. Marešová°, L. Suchá°
Azylový dům pro muže, ženy a matky s dětmi (tř. T. G. Masaryka)
Vedoucí zařízení		
B. Císařová
Sociální asistenti		
J. Andrašková°,V. Císař*, M. Chmelíková*,
			
J. Kovárová° I. Svobodová*°, V. Šálová, S. Štubňová°
Předškolní a nízkoprahový klub
Vedoucí zařízení		
M.Balážová
L. Ácsová°, V. Balážová, P. Karička°,T. Mühlbach, S. Pechová°,
Sociální asistenti		
			
P. Janovský°, Mgr. D. Ježková*°, K. Kubíčková°,
Psychologická poradna

PhDr. I. Lesová°*

* zaměstnanci, kteří pracovali na část.úvazek
° zaměstnanci, kteří pracovali v organizaci méně než 12 měsíců
**
AD – azylové domy
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
PS – pečovatelská služba
PR – public relations
sociální asistenti = pracovníci v sociálních službách
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Co se nám podařilo:
• podařilo se nám nejenom udržet rozsah poskytovaných služeb jako v roce 2008, ale navíc
jsme rozšířili pečovatelskou službu i do terénu mimo Domov sv. Josefa. Začali jsme pracovat
se sociálně slabými rodinami v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
• během celého roku probíhalo vzdělávání zaměstnanců FCH Rce n. L., na základě kterého si doplňovali či zvyšovali kvalifikaci
• FCH získala veřejnou zakázku na - „Zajištění vybraných sociálních služeb v období
od 1. července 2009 do 31. prosince 2011 – Litoměřicko“ – azylové domy
• FCH se přihlásila do další veřejné zakázky na „Zajištění vybraných sociálních služeb
v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012 v sociálně vyloučených lokalitách“ –
nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé v Roudnici nad Labem
• navázala spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb v rámci komunitního
plánování sociálních služeb v Roudnici nad Labem
Stanovení cílů pro rok 2010:
• zajištění nových prostor ve spolupráci s Městem Roudnice nad Labem pro nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
• zajištění víceletého financování (veřejné zakázky) pro další služby – NZDM, SAS
• zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb
• obnovení činnosti charitního šatníku
• rozšíření kapacity poskytovaných služeb – NZDM, pečovatelská služba
Naše cíle nejsou právě malé, ale pokud chce naše organizace obstát v dravém konkurenčním prostředí, nesmí stagnovat, ale musí se rozvíjet a rozšiřovat své služby.
		

Ing. Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
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