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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

SLOVA NA ÚVODMám osmiletého syna,“nikdo nás nechce, nikdo nás nemá rád“, přišli 
jsme z Ústí nad Labem a jsme rádi, že bydlíme na charitěv Roudnici, kde 
nás mají rádi a chtějí nás. Konečně jsem sehnala práci, tím jsem si zvedla 
sebevědomí a mám naději, že si vydělám tolik, abych našetřila na své bydlení. 
Ze syna mám radost, že se dobře přizpůsobil v novém prostředí a ve škole. 
Dělá mi radost, ráda bych jí udělala i já jemu. Vždyť máme jen sami sebe. 
Touto cestou bych ráda poděkovala za pomoc a podporu sociální pracovnici  
a asistentkám.

Je mi 28 let, pocházím z Moravy, ale prošla jsem val-

nou část Čech, než jsem dorazila po strastiplné cestě do 

AD v Roudnici. Jsem svobodná, bezdětná, můj život byl 

doposud jedno velké peklo, nyní se psychicky léčím a po-

kouším se zapomenout na svou minulost a žít plnohod-

notný život. Musím se ještě moc učit, abych zapadla do 

společnosti.Bydlím zde v utajení, protože mne minulost 

stále pronásleduje. Děkuji asistentkám a soc. pracovnici 

za pomoc se zařizováním vstupu do nového života.

Mám 3 děti – 2 ve své péči, syna u otce, je mi 27 let, pocházím z Mostu. Jsem velice ráda, že roudnická Farní charita poskytla mě a mým dětem střechu nad hlavou. Za hříchy svého mládí pykám a platím dodnes, což mě velice mrzí, protože miluji své děti a nikdy bych se nevrátila ke způsobu mi-nulého života. Nejvíce mi pomohl personál i spolu-obyvatelky AD, díky za jejich pomoc, pochopení a toleranci – život s nimi a tady mě i mé děti velice obohacuje a baví.

Je mi 21 let, mám tříletého syna, který je dočasně v péči mé matky, 

protože jsem neměla kde bydlet.
Nyní jsem ráda že jsem našla střechu nad hlavou ve farní charitě.  

Momentálně jsem začala chodit do práce, ve které se mi moc líbí a těším 

se na to že si budu konečně vydělávat a budeme si moci pronajmout byt, 

ve kterém budeme bydlet společně s mamkou a mým synem.

Obrázky namalovaly uživatelky a děti z azylového domu. Příběhy žen, matek z azylového domu – redakčně neupraveno.

Milí pracovníci Farní charity, milí přátelé,

rád využívám této příležitosti, abych vám poděkoval za vaši práci pro bližní v rámci charity a také popřál 
Boží požehnání do vašeho dalšího snažení. Práce, ve které jde o pomoc druhým v jakékoli nouzi, nikdy 
úplně nekončí, protože potřební lidé jsou kolem nás neustále. Při tom se mohou úspěchy střídat s frustrací. 
Právě ta nikdy nekončící práce, při které se někdy setkáte s vděčností ale někdy také s nevděkem, může 
časem unavit. Denně jste konfrontováni s potřebami trpících bližních.

Výroční zpráva obsahuje především čísla, ukazatele, sumarizace. Vy, kteří se pohybujete „v terénu“, 
mezi lidmi, ale víte, že spousta těch setkání se nedá vtěsnat do čísel. Jsou to spíš zážitky, okamžiky, chvíle 
prožité s vašimi klienty. Na jedné straně nesmí chybět profesionalita, na druhé straně se při své práci opí-
ráte o lidský přístup. Také o tom je práce charity - o lidském a osobním přístupu člověka k člověku. Může 
to být náročné, ale může vás to také posilovat a naplňovat.

Chtěl bych vám všem popřát, abyste měli hodně takových silných okamžiků, ke kterým se budete často 
vracet s vědomím, že vaše snažení má smysl. Pro konkrétního člověka, teď a tady.

P. Mgr. Karel Kočí, administrátor farnosti 

Milý čtenáři,   

další rok v životě Farní charity Roudnice je za námi a vy máte možnost se ve výroční zprávě za rok 2010 
dočíst o těch nejdůležitějších klíčových momentech charitní práce v tomto období.  

Zažili jsme chvíle velmi těžké, když jsme dostali výpověď z prostor na tř.T.G.Masaryka 1492 k březnu 
2010 a nemohli nalézt náhradní prostory. Nakonec se nám to ale podařilo díky vstřícnému přístupu vedení 
Města Roudnice nad Labem, které charitě dalo do pronájmu prostory v Jungmannově ulici 670.

Prožívali jsme i chvíle radostné. To tehdy, když se nám podařilo zajistit víceleté financování nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) v rámci individu-
álních projektů Ústeckého kraje. Pak i tehdy, když jsme rozšířili cílovou skupinu NZDM až do 26 let, současně 
prodloužili otevírací dobu do 20 hodin a služba byla hojně navštěvována dětmi a mládeží během celého roku. 
Radost máme také z rozšíření pečovatelské služby do terénu mimo Domov sv. Josefa a zájmu seniorů o ni. 
A nesmíme zapomenout na obnovení chodu charitního šatníku, který předtím rovněž půl roku nefungoval.

V těchto několika větách byly stručně popsány cíle naší organizace v roce 2010, které se nám podařilo naplnit. 
V roce 2011 plánujeme i nadále zkvalitňovat všechny poskytované služby a zajistit dostatečné financování 

všech aktivit. Velmi důležitá je i personální stabilita jednotlivých týmu. Budeme se snažit udržet si kvalitní a 
kvalifikované pracovníky, případně získat nové posily do kolektivu, protože na jejich poctivé a obětavé práci 
stojí naše organizace. Navíc zvažujeme založení sociální firmy.

 Jsme vděčni za každý další rok v životě farní charity, kdy se nám podaří zajistit provoz všech služeb: díky 
poskytovatelům dotací – EU, ministerstvu, kraji, městu, nadacím, drobným dárcům; díky obětavé a intenzivní 
práci zaměstnanců farní charity, díky všem příznivcům naší organizace, díky spolupracujícím organizacím a 
v neposlední řadě díky všem uživatelům, kteří se s důvěrou svěřují do naší péče a využívají charitní službu.

Ve výroční zprávě 2010 naleznete data, čísla, spoustu informací o službách, aktivitách, fotografie, příběhy 
uživatelů, slova zaměstnanců i obrázky. Je to sice velmi stručná rekapitulace uplynulého roku, ale věřím, 
že každý si zde najde něco, co ho zaujme. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o službách, které 
poskytujeme, navštivte naše webové stránky.

Přeji vám hezké čtení. 
Ing. Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Název:		 	 	 Farní	charita	Roudnice	nad	Labem	

Zřizovatel:	 	 	 arcibiskup	pražský
Datum zřízení:	 	 	 30.	10.	1996	(schválení Zakládací listiny-stanov FCH)
Právní statut:	 	 	 církevní	právnická	osoba

Adresa:	 	 	 Riegrova	ul.	652,	413	01	Roudnice	nad	Labem
Telefon:	 	 	 +	420	416	838	313
Fax:	 	 	 	 +	420	416	838	313
E-mail:	 	 	 charita@charitaroudnice.cz
www:	 	 	 	 www.charitaroudnice.cz

IČO:	 	 	 	 62769111
DIČ:	 	 	 	 CZ	62769111
Číslo účtu:	 	 	 1002130399/0800

Statutární zástupce:	 	 Ing.	Zdenka	Pětníková	–	ředitelka	FCH

Počet zaměstnanců:	 	 26	(k	31.	12.	2010)
Oblast působení:	 	 Roudnice	nad	Labem	a	spádová	oblast

Kolektiv zaměstnanců FCH v roce 2010

VZNIK A HISTORIE
Farní charita Roudnice nad Labem byla zřízena arcibiskupem pražským jako účelové zařízení římsko-

katolické 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 or-
ganizací sdružující všechny diecézní a arcidiecézní charity je Charita Česká republika, která je členem 
celosvětové organizace Caritas Internationalis.

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

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Farní charita Roudnice nad Labem má registrovány u Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad La-

bem dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách tyto sociální služby – azylové domy, pečovatelská 
služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

POSKYTUJEME
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

RIEGROVA č. p. 652 - Domov sv. Josefa
• pečovatelská služba 
• azylový dům pro ženy a matky s dětmi

JUNGMANNOVA č. p. 670  
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

• křesťansko-psychologická poradna
• charitní šatník

Všechny výše jmenované služby provozujeme na území města Roudnice n. L. a jsou určeny především 
občanům města Roudnice n. L. a spádové oblasti – obcím podřipského vikariátu. V případě volné kapacity 
azylového domu, poskytujeme ubytování potřebným osobám z celé ČR.
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

AZyLOVý Dům pRO žENy A mATKy S DěTmI (AD)

Identifikační číslo registrace:	 8281324	
Adresa:   Riegrova	652,	413	01	Roudnice	nad	Labem
Tel.:	 	 	 	 416	838	313,	731	625	969
E-mail:		 	 	 domov@charitaroudnice.cz

Kapacita:	 	 	 23	lůžek	(8	žen,	matek,	15	dětí)

AD zajišťují:	 	 	 sociální	pracovník,	pracovnice	v	sociálních
																																																						službách	–	sociální	asistentky,	psycholožka,		
	 	 	 	 videotrenérka		

	Provoz:	 	 	 nepřetržitý

	Poplatek za službu:	 	 100	Kč	/	noc	/	samostatná	žena
	 	 	 	 100	Kč	/	noc	/	matka	+	1	dítě	(70	+	30)	
	 	 	 	 130	Kč	/	noc	/	matka	+	2	děti	(70	+	60)
	 	 	 	 160	Kč	/	noc	/	matka	+	3	děti	(70	+	90)
        
                                                                     
Azylový dům v Riegrově ul. je určen pro 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, které 
ztratily bydlení a nejsou schopny to zvládnout vlastními silami, ani za pomoci svého okolí.

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

• psychologické poradenství
• metoda práce videotrénink interakcí, přispívá k rozvoji rodičovských  kompetencí a komunikačních  

       dovedností uživatelek s vlastními dětmi
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s matkami (přednášky, vaření, arte a výtvarné aktivity,  

        výuka práce s PC a internetem) a dětmi
• charitní šatník

POPIS Ad

AD je umístěn  v podkroví a 1. patře Domova sv. Josefa v Riegrově ulici č.p.652 v Roudnici nad Labem. 
Objekt darovalo FCH Město Roudnice nad Labem v roce 1999.  

PODKROVí: 5 pokojů, společenská místnost, společná kuchyň, prádelna a sociální zařízení. Každý pokoj 
je vybaven palandou, případně postýlkou, lůžkovinami, komodou, stolem s židlemi a skříní. 

1. PATRO: 3 pokoje; každý pokoj je vybaven kuchyňským koutem, elektrickým vařičem, lednicí, televizí, 
válendami, stolem s židlemi a skříní. Sociální zařízení je společné na chodbě. 

STATISTIKA VYUŽITÍ Ad V rOCe 2010

• v AD bylo ubytováno celkem 61 osob, 26 žen a 35 dětí

Aktivity s matkami Počet 
vaření 46
šití a ruční práce 22
arte tvoření 71
relaxace, cvičení 31
společenské hry 18
PC a internet s SA 43
pohovory s uživatelkami 63
další akce 51
 345

Aktivity s děmi Počet 
herna 141
arte dílna 150
učení hrou 127
tanečky a zpěv 23
pohybové aktivity 23
 464
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

NÍZKOpRAHOVé ZAřÍZENÍ pRO DěTI A mLÁDEž (NZDm)
Identifikační číslo registrace:	 4335678	

Adresa:	 	 	 Jungmannova	670	 	 	
	 	 	 	 413	01	Roudnice	n.	L.

Tel.:	 	 	 	 608	477	286

E-mail:		 	 	 klub@charitaroudnice.cz

Kapacita:	 	 	 35	osob	

NZDM zajišťují:   sociální	pracovník,	pracovníci	v	sociálních
	 	 	 	 službách	–	sociální	asistenti	

Provoz:    Po	–	Pá		13.00	–	20.00	hod.

Poplatek za službu:  bez	poplatku,	pouze	v	případě	návštěv	
	 	 	 	 kulturních	zařízení	drobná	spoluúčast	uživatelů	

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určeno dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku 6-26 
let, žijícím v méně podnětném prostředí, s tendencí trávit volný čas neorganizovaně, na ulici. Naším cílem 
je zlepšení kvality života těchto dětí a mládeže, s důrazem na zmírnění sociálních a kulturních handicapů 
a preventivní působení proti jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu.

ZÁKLAdNÍ POSKYTOVANé SLUŽBY

• výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (tematické programy, zábavné akce, výtvarná, arte a ke-
ramická dílna, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity, výlety za kulturou, letní výjezdní tábor, 
příměstský tábor, pracovně výchovná činnost - vaření, příprava na školní vyučování, práce s PC a 
internetem)

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity umožňující lepší orientaci ve vzta-
zích odehrávajících se ve společenském prostředí (informace o dalších službách, zařízeních, téma-
tické besedy s odborníky)

• 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 

Od 1. 1. 2010 byla rozšířena cílová skupina uživatelů NZDM až do 26 let věku (předtím pouze do 18 let). 
Zároveň se prodloužila provozní doba do 20.00 hod.  Činnost NZDM byla rozdělena na 2 části nejenom 
časově, ale i obsahově.

ZměNA mÍSTA PůSOBeNÍ

Na konci roku 2009 jsme dostali výpověď z nájmu v prostorách na tř. T. G. Masaryka 1492, kde se 
zařízení do té doby nacházelo, se lhůtou k vystěhování do 31. 3. 2010. 

Kvůli havarijnímu stavu v objektu jsme byli nuceni vystěhovat se již začátkem měsíce března. Město 
Roudnice nad Labem nám na realizaci sociálních služeb pro děti a mládež ze sociálně slabých, převážně 
romských rodin, pronajalo od 1. 3. 2010 podkrovní prostory v Jugmannově ul. 670 na dobu určitou – 5 let, 
s možností dalšího prodloužení.

POPIS NZdm

Zařízení se nachází v nebytových prostorách, které tvoří 3 místnosti, chodba,  sociální zařízení a zázemí 
pro zaměstnance.

OBčASNÍK SANdÁL

V roce 2010 začal z iniciativy zaměstnanců a uživatelů NZDM vycházet občasník SANDÁL o činnosti 
zařízení a akcích, které zde proběhly. Časopis jsme vydávali jednou za čtvrtletí a celkem tedy vyšla 4 
čísla – v papírovém i elektronickém vydání. Jsou dostupná na webových stránkách FCH, můžete do nich 
nahlédnout. 
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

NÍZKOpRAHOVé ZAřÍZENÍ pRO DěTI A mLÁDEž (6-15 LET)
„Mladší klub“- děti a mládež (6 – 15 let)  

Otevírací doba:   Po –  Pá   13.00 – 17.00 hod

STATISTIKA VYUŽITÍ NZdm V rOCe 2010

• NZDM navštívilo během roku celkem 66 uživatelů z cílové skupiny

Aktivity s dětmi a mládeží Počet 
doučování 162
stolní a společenské hry 137
PC 124
filmový klub - projekce 32
soutěže, akce 55
soubor Benga čhaja 45
hra na flétny 55
bongo, klávesy 12
fotokroužek 5
arte aktivity 70
vaření 18
sportovní hry 11
komunitní kruh 15
poslech hudby 7
nácvik na besídku 5
příprava občasníku Sandál 7
dramatický kroužek 4
orientální tanec 3
 767

NÍZKOpRAHOVé ZAřÍZENÍ pRO DěTI A mLÁDEž (15-26 LET)
„Starší klub“ -  mládež a mladší dospělí (15 – 26 let)  

Otevírací doba:   Po –  Pá   17.00 – 20.00 hod

STATISTIKA VYUŽITÍ NZdm V rOCe 2010

• NZDM navštívilo během roku celkem 58 uživatelů z cílové skupiny
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V září 2010 založili uživatelé vlastní hudební  
skupinu Benga čhavore -„čertovští kluci“. Schází 
se 2-3 x týdně v podvečerních hodinách v prosto-
rách klubu a nacvičují romské i moderní skladby.

Aktivity s mládeží Počet 
filmový klub 18

výchovně-vzdělávací přednášky 4

arte aktivity 17

společenské hry 66

povídání, pohovory 7

komunitní kruh 28

PC 117

vaření 3

poslech hudby 16

soutěže, akce 30

sportovní aktivity 5

zkouška kapely Benga čhavore 25

hra na klávesy 7

diskotéka 2

 345
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

SOCIÁLNě AKTIVIZAČNÍ SLUžBy pRO RODINy  
S DěTmI (SAS)

Identifikační číslo registrace:	 6392422	
Adresa:   Jungmannova	670,	413	01	Roudnice	nad	Labem
Tel.:	 	 	 	 608	807	463
E-mail:		 	 	 sas@charitaroudnice.cz

Kapacita:	 	 	 15	dětí	-	předškolní	klub
	 	 	 	 10	rodin	

SAS zajišťují:	 	 	 sociální	pracovník,	pracovnice	v	sociálních
																																																						službách	–	sociální	asistentky,	psycholožka

	Provoz:	 	 	 Po	–	Pá				7.30	–	12.00	hod.	ambulantní	forma
																																																																				12.00	–	16.00	hod.	terénní	forma

	Poplatek za službu:	 	 bez	poplatku,	pouze	v	případě	návštěv	
	 	 	 	 kulturních	zařízení	drobná	spoluúčast	uživatelů

 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) jsou určeny pro rodiče s dětmi, jejichž 

vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překo-
nat, a u kterých existují další rizika ohrožení vývoje. Služba je poskytována ambulantní formou - v rámci 
předškolního klubu a terénní formou přímo v rodinách.

ZÁKLAdNÍ POSKYTOVANé SLUŽBY
• výchovné, vzdělávací a aktivizační služby pro děti (v rámci předškolního klubu – práce s pracov- 

       ními sešity, výukovými programy, rozvoj jemné a hrubé motoriky, sportovní aktivity, zpěv, tanec a hra    
        na hudební nástroj – flétna, poznávací a kulturní akce – romské festivaly a vystoupení) a jejich rodiče  
       (volnočasové aktivity, práce na PC, internetu, společenské akce)

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity usnadňující orientaci (informace  
    o dalších službách, zařízeních, tematické besedy s odborníky, pomoc při jednání na úřadech,  
       ve školách, s lékaři apod.)

• terapeutické činnosti - rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností,  
       podporujících sociální začleňování osob

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

FAKULTATIVNě POSKyTOVANé SLUžBy
• psychologické poradenství
• charitní šatník

PřeměNA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Práci s předškolními dětmi ze sociálně slabých, převážně romských rodin zajišťovala FCH jako doplň-

kovou aktivitu – tzv. předškolní klub. Fungoval v dopoledních hodinách ve společných prostorách s níz-
koprahovým zařízením pro děti a mládež na Tř. T. G. Masaryka 1492. Na konci roku 2009 jsme se rozhodli 
zaregistrovat novou sociální službu – SAS a k práci s předškolními dětmi přidat i práci s jejich rodiči. 
Služba se naplno rozjela od ledna 2010. 

SOCIÁLNě-PrÁVNÍ OChrANA děTÍ A mLÁdeŽe
Získali jsme pověření k sociálně-právní ochraně dětí a mládeže. Pracovníci se zaměřovali na pomoc 

rodičů při řešení výchovných a jiných problémů v péči o dítě, poskytovali konzultace a poradenství ohledně 
vztahů v rodině, zprostředkovávali kontakt s dalšími institucemi.

ZměNA mÍSTA PůSOBeNÍ 
Ztráta prostor ve vyloučené lokalitě se dotkla i této služby. Kvůli havarijnímu stavu v objektu jsme se 

vystěhovali již začátkem měsíce března. Město Roudnice nad Labem nám pronajalo podkrovní prostory 
v Jugmannově ul. 670, kde opět působíme společně s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež.

POPIS ZÁZemÍ SAS
Předškolní klub a zázemí pro zaměstnance se nachází v nebytových prostorách objektu. K dispozici je spole-

čenská místnost, herna zařízená dětským nábytkem, PC místnost, kuchyňka (arte místnost) a sociální zařízení.

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Aktivity s dětmi Počet 
hra na flétničky 36 
učení s pracovními sešity 94 
arte aktivity 38 
pohybové hry 16
tanec, zpěv 11
soutěže, hry 7
akce dětí 25
čtení pohádek 4
hry na PC 22
vaření 4
 257
Aktivity s rodiči  
arte tvorba, akce 28
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

pEČOVATELSKÁ SLUžBA (pS) Přehled poskytnutých úkonů pečovatelské služby v roce 2010

Identifikační číslo registrace: 1761469	

Adresa:   Riegrova	652,	413	01	Roudnice	n.	L.

Tel.:    416	838	313,	731	604	173

E-mail:   pecovatelska.sluzba@charitaroudnice.cz

PS zajišťují:   sociální	pracovník,	pracovnice	v	sociálních
																																																		službách	–	pečovatelky 

Provoz:   Po	–	Ne		7.00	–	18.00	hod.

Poplatek za službu:  dle	platné	vyhlášky

Podáváme pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují ať už z důvodu věku, chronického duševního one-
mocnění či mentálního postižení, aby si mohli udržet v životě co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém do-
mácím prostředí. Zabezpečujeme základní životní potřeby, poskytujeme služby dle individuálních potřeb. 

Pečujeme o obyvatele Domova sv. Josefa, obyvatele Roudnice nad Labem a okolních obcí podřipského 
vikariátu.

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 

STATISTIKA VYUŽITÍ PS V rOCe 2010

• pečovatelskou službu využilo v roce 2010 18 uživatelů, z toho 11 osob z Roudnice n. L.,  
       7 osob z okolních obcí 

Název úkonu Celkem Celkem
úkonů/rok hod./rok

Návštěva 3141 1873,60
Pomoc při úkonech osobní hygieny 456 342,67
Přesun na lůžko nebo vozík 306 102,50
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 168 42,00
Jednoduché ošetřovatelské úkony  
(prostorová orientace,oblékání a svlékání)

683 180,57

Běžný úklid do 30 min. 596 281,05
Běžné nákupy a pochůzky 238 281,99
Pomoc při přípravě jídla a pití;  
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

413 206,50

Příprava a podání jídla a pití 382 249,14
Dovoz obědů (manipulační poplatek) 896 x
Doprovod na vyšetření 33 44,95
Intervence (krátké jednání s uživatelem do 30 min.) 185 40,30
Jednání v zájmu uživatele (v jeho přítomnosti) 48 16,30
Praní a žehlení prádla                                                                      261 x 640,65 kg
Doprava uživatelů PS                                                                      53 x 644,00 km
Pronájem postele                                                                            135 dnů x
Doprava za uživateli PS služebním automobilem x 7 344,00 km 
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

CHARITNÍ ŠATNÍK

Adresa:   Riegrova	652,	413	01	Roudnice	n.	L.

Tel.:    416	838	313

E-mail:   charita@charitaroudnice.cz

Šatník zajišťuje:   pověřená	pracovnice	FCH 

Provoz:   příjem,	výdej						Po	-	Pá		8.00	–	15.00	hod.
																							 	 	 prodej																	Po							14.00	–	15.00	hod.

OBNOVeNÍ čINNOSTI

V červenci 2010 jsme pro veřejnost opět otevřeli charitní šatník. Původně byl umístěn v objektu na 
Tř. T.G.Masaryka 1492, ale na konci roku 2009 jsme prostory museli opustit. V současné době funguje v 
Riegrově ul.652, sídle FCH.

Do charitního šatníku přijímáme veškeré oblečení (dětské, dámské, pánské), hračky a jiné věci do 
domácnosti , od široké veřejnosti.  Následně vydáváme potřebným osobám, především uživatelkám z 
azylového domu, ale i sociálně slabým občanům z Roudnice nad Labem a okolí. Pravidelně každé pondělí 
je prodej -  za symbolické ceny. 

Nespotřebované oblečení se odváží 1x za 3 měsíce do centrálního skladu Diakonie Broumov, kde se 
třídí a rozesílá jako humanitární pomoc nebo se dále zpracovává. 

Přehled využití šatníku v roce 2010

KřESŤANSKO-pSyCHOLOGICKÁ pORADNA

Adresa:   Riegrova	652,	413	01	Roudnice	n.	L.

Tel.:    416	838	313,	731	625	969

E-mail:    lesova@charitaroudnice.cz

Poradnu zajišťuje:  odborná	psycholožka 

Provoz:   St,	Pá		7.30	–	13.30	hod.

Poplatek za službu:  bez	poplatku

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. 

Služba je poskytována formou individuálního i skupinového setkání. Jedná se o poradenství, diagnos-
tiku a psychoterapii. Poradenství představuje jednorázové vstupy a pomoc při řešení problému. Psycho-
terapie 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. 

Statistika využití křesťansko-psychologické poradny v roce 2010

Příjem ošacení 457 
Výdej ošacení, z toho: 151

 
    výdej pro uživatele z FCH 68

      výdej ostatní zdarma 29
             veřejnost prodej 54

psychologická pomoc  160 osob
odborné psychologické úkony   731 úkonů
psychoterapie             30 osob
posezení nad Biblí             12 setkání
přednášky odborného zaměření 16 setkání
psychodiagnostika                  32 osob
poradenství 98 osob
konzultace                 570 úkonů



18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

19

FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

pRACOVNÍ Tým FARNÍ CHARITy ROUDNICE N. L.
Administrativa, údržba

Ředitelka     Ing. Z. Pětníková 
Zást. ředitelky, koordin.projektů, PR Ing. M. Lysáčková
Ekonomka, fin.účetní   Bc. P. Hindráková*
Hospodářka   P. Urbanová
Mzdová účetní   M. Tůmová*
Správce budovy, údržbář  J. Hajný*
Asistentka, recepční, šatník  I. Jahnová°

Zaměstnanci administrativy a údržby se podílí na všech sociálních službách.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa 

Sociální pracovnice a vedoucí     Bc. K. Krátká°, Bc. J. Slovinská° 
Sociální asistentky                      M. Horáčková, B. Králová, L. Jelínková,                                               
                                                    M.Vlčáková, D.Kozáková°*
Videotrenérka                              Mgr. R.Brožová

Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.

Vedoucí                                      B. Císařová
Sociální pracovnice                    Bc. I.Donovalová°*
Sociální asistentky                     M. Chmelíková,L. Marešová, S.Štubňová°  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při FCH Rce n.L.

Vedoucí                                     T. Mühlbach, Bc. D. Vlčková°
Sociální pracovník                     Bc. M. Brož°, Mgr. B. Hudcová°
Sociální asistenti                        L. Ácsová, M. a V. Balážová, T. Sokol, 
               V. Šálová°, Ing. J. Kirschnerová°*  

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

Vedoucí                         M. Balážová
Sociální pracovník                    Bc. M. Brož°, Mgr. B. Hudcová°
Sociální asistentka                    V. Balážová

Psychologická poradna  PhDr. I. Lesová* 

* zaměstnanci, kteří pracovali  v roce 2010 na částečný úvazek
° zaměstnanci, kteří pracovali v organizaci méně než 12 měsíců

VZpOmÍNKy ZAměSTNANCů
Nyní se můžete seznámit s příběhem dvou z nás…

I.

Jmenuji se Michaela Balážová a chtěla bych se s vámi podělit o to, jak jsem se k práci ve Farní charitě 
Roudnice nad Labem dostala. 

Mám 2 děti, manžel do práce dojížděl a domů jezdil pozdě a já s nimi byla celé dny sama doma.  Chodila 
jsem s dětmi na procházky, až jednou jsem šla kolem zeleného domečku, kde až venku bylo slyšet, že 
je tam veselo. Před domem jsme se s dětmi pozastavily a vtom vyběhla tehdy ještě malá Irenka a tahala 
nás dovnitř. Já jsem se bránila, že to asi nejde. Ke dveřím přišla slečna, která tam pracovala a řekla mi, že 
můžu jít dále. Vevnitř bylo opravdu veselo, jelikož zrovna děvčata nacvičovala tanečky na nějaké vystou-
pení. Paní učitelka Ivona mi ukazovala kroniku, vyprávěla, jak to v klubu chodí. Věnovala se nám a nabídla 
mi, že můžeme přijít, kdykoliv budeme chtít, že tam pracuje ještě jedna kolegyně a té to prý vadit taky 
nebude, ba naopak.  Já byla ráda a moc jsem se těšila na další den, že se nebudeme s dětmi doma nudit. 

 Hned druhý den jsme se tam vydali znovu a nejlepší na tom bylo, že druhá pracovnice, co tam pracovala, 
byla má kamarádka Nikola, kterou jsem znala ze základní školy.  Jejich práce se mi líbila.  S dětmi tam 
psaly domácí úkoly, doučovaly je a potom s nimi dělaly různé aktivity, děti byly opravdu nadšené a moje děti 
také. Nakonec jsem tam chodila ve volné chvíli skoro každý den a zapojovala se s nimi do úkolů i aktivit 
a tak to trvalo skoro 5 měsíců. Pracovnice Ivona s Nikolou mi nabídly, zda bych nechtěla v klubu pracovat, 
že potřebují romskou asistentku, což se mi docela líbilo a mateřská dovolená mi zrovna skončila. V té době 
zrovna nastupovala i nová p. ředitelka Ing. Jitka Kirschnerová, která mě hned po měsíci opravdu zaměstnala. 
Nastoupila jsem jako romská asistentka, pracovala jsem v předškolce a klubu. Práce mě velice bavila. Asi po 
4 letech jsem začala pracovat jako vedoucí. Absolvovala jsem pedagogické minimum, různá školení a kurzy, 
což mi v práci moc pomohlo. V našem zařízení máme rozdělené sociální služby na SAS (sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi) a NZDM Bota. Od ledna 2010 jsem se stala vedoucí v SAS, což mě moc baví a 
uspokojuje. Vše tak rychle uteklo a já letos v únoru 2011 oslavila ve farní charitě 10. leté výročí. 

M. Balážová, služebně nejstarší pracovnice FCH v roce 2010 – nástup 02/2001

II. 

V loňském roce jsem se ocitla bez zaměstnání a pravidelně jsem docházela na ÚP, kde mi byla nabídnuta 
práce recepční + pracovnice v charitním šatníku ve Farní charitě Roudnice nad Labem. Práci jsem přijala s 
radostí, ale společně s radostí mě provázel i strach z něčeho, co jsem nikdy v minulosti nedělala a nic o tom 
nevěděla. Tento strach mě opustil ihned první den po nástupu na farní charitu. Setkala jsem se s příjemným 
a sympatickým vedením FCH a ostatními zaměstnanci.

Pečovatelky FCH mě seznámily s prací, která mě čekala a zároveň s prací ostatních zaměstnanců tohoto 
zařízení. Po krátké době jsem zjistila, že v tomto zařízení, kde jsou ubytováni senioři a je zde azylový dům pro 
ženy a matky s dětmi a kde funguje „můj“ charitní šatník, se mi líbí. V době dovolených a nemoci pečovatelek 
jsem vypomáhala v terénu. V této době jsem pochopila, že se mi práce nejenom líbí, ale že má i smysl a že 
mě opravdu těší. Když jsem vydala oblečení z charitního šatníku lidem, kteří byli v nouzi, ihned mě práce 
vzala za „srdíčko“.

Závěrem bych chtěla napsat o štěstí, které mě potkalo loni v srpnu na ÚP. A díky tomuto štěstí, díky vlíd-
nému chování vedení FCH a díky kolektivu pečovatelek a samozřejmě práci, kterou vykonávám, chodím ráda 
do zaměstnání, což v minulosti byl u mě pravý opak.

I. Jahnová, služebně nejmladší pracovnice FCH v roce 2010 – nástup 08/2010
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE V ROCE 2010

Farní charita Roudnice nad Labem čerpá finanční prostředky pro svou činnost z mnoha zdrojů: čerpá 
dotace z veřejných zdrojů – státního rozpočtu, samosprávy, operačních programů Evropské unie, nadací, 
veřejných sbírek, darů organizací či jednotlivců. 

Naše vřelé poděkování	patří všem níže uvedeným, díky kterým můžeme naplňovat 
základní poslání charity - pomáhat všem potřebným.

Financování z Evropské unie  a státního rozpočtu ČR

VeřejNÁ ZAKÁZKA  ÚSTeCKéhO KrAje „Sociální služby 2009-2011“

Farní charita Roudnice nad Labem získala veřejnou zakázku na „Zajištění vybraných sociálních služeb 
v období od 1. července 2009 do 31. prosince 2011 - Litoměřicko“, kterou vyhlásil pro poskytovatele 
sociálních služeb Krajský úřad Ústeckého kraje. Prostřednictvím projektu byl v roce 2010 financován 
provoz 2 sociálních služeb – azylový dům pro ženy a matky s dětmi (celý rok) a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (od 1. 5. 2010).

Vyčerpáno:  na provoz AD                        1	680.000,-	Kč  
                   na provoz SAS                             686.000,-	Kč	

VeřejNÁ ZAKÁZKA ÚSTeCKéhO KrAje „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“

Farní charita Roudnice nad Labem získala veřejnou zakázku na „Zajištění vybraných sociálních služeb 
v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012 v sociálně vyloučených lokalitách“, kterou vyhlásil pro 
poskytovatele sociálních služeb Krajský úřad Ústeckého kraje.  Prostřednictvím projektu byl v roce 2010 
financován provoz sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – cílová skupina 
15 až 26 let. 

Vyčerpáno:  na provoz NZDM (15-26 let)                          995.764,-	Kč

 
 
 
 
 

Veřejné zdroje - orgány státní správy a samosprávy

mINISTerSTVO PrÁCe A SOCIÁLNÍCh VěCÍ (mPSV)

Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností - Ústecký kraj - dotace 1 661 333,- Kč  z toho:

Pečovatelská služba     873.	000,-	Kč
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (do 30.4.2010)    84.	333,-	Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6-15 let)   704.	000,-	Kč

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

KrAjSKý ÚřAd ÚSTeCKéhO KrAje

Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010 - projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež (6-15 let)“ - dotace  80.000,- Kč. 

Přidělené prostředky byly určeny na úhradu osobních nákladů v dané sociální službě.

měSTO rOUdNICe NAd LABem

Farní charita Roudnice nad Labem získala neinvestiční dotace z rozpočtu Města Roudnice nad Labem 
na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (do 30.4.2010)  163.	333,-	Kč
Pečovatelská služba     314.	000,-	Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6-15 let)   335.	000,-	Kč      

Část dotace na poslední 2 jmenované služby ve výši 21 227,- Kč (PS) a 47 205,- Kč (NZDM) byly vráce-
ny z důvodu nespotřebování k původně stanovenému účelu a nemožnosti zažádat o změnu v rozpočtu (od 
10/2010 nefunkčnost zastupitelstva Města – volby do ZM se opakovaly až v 01/2011).

ÚřAd PrÁCe V LITOměřICÍCh 

Vytvoření 1 pracovního místa na veřejně prospěšné práce.

Přidělené finanční prostředky ve výši 51.484,- Kč byly určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, 
která zajišťovala práci v charitním šatníku a recepci FCH  v období od 1.7. - 30. 10. 2010 a 1.12. - 31. 12. 2010. 
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Firmy, společnosti, organizace a jednotlivci

V roce 2010 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, Česká spořitelna, a.s., Kapitán interiéry,s.r.o., Komerční banka, a.s., Městský úřad Roudnice nad 
Labem - sociální odbor, odbor tajemníka, MONTEZA, Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky Vsetín, Pekařství u Poláků, Pekařství Kraupner, Roudnické noviny, Roudnický 
městský rozhlas, Roudnická městská televize, Skautský oddíl Říp, T-design  výroba reklamy, The Prague 
British School, život dětem - občanské sdružení

Baláž Miroslav, Borissová Tamara, Císař Vladimír st., Císař Vladimír ml., Černá Jana,  Černá 
Lucie Mgr., Černý Jiří Mgr., Douša Jiří Mgr., Grygar Jakub, PhD., Hajný Jaromír,  Hajná Lenka Bc., 
Jelenová Věrka ml., Jelen Jiří  Ing., Jirman Luděk, Kapitán Jiří, Kirschnerová Jitka Ing., P.Kočí Ka-
rel, Kraupnerová ,  Lysáček František, Lysáček Stanislav Ing., Macek Vlastimil, Matucha Štěpán, pí 
Mělicharová, Mikušová Marie, Pětník Jakub, Pětník Jiří,  Pětník Martin,  Pětník Vojtěch, Pětníková 
Františka, Poláková, Říhová Martina,  Srpová Ivana, Šolinová Jitka, Šustrová Jiřina,  Topš Petr, 
P.Uličný Mikuláš, Vancl Petr

Ještě jednou všem donátorům, příznivcům a dárcům z celého srdce děkujeme.  

Nadace a veřejné sbírky 

POmOZTe děTem – 11. rOčNÍK

Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků 11. ročníku sbírkového pro-
jektu Pomozte dětem Nadace NROS a České televize. 

Přidělené prostředky byly určeny na realizaci projektu „Může nám být spolu dobře“ v azylovém 
domě pro ženy a matky s dětmi. Podstatou projektu je podpora funkčnosti rodin a rozvoj úspěšné komuni-
kace matek s dětmi, prostřednictvím nové, progresivní metody „videotrénink interakcí“.

Projekt se realizoval od 1. 11. 2009 do 31. 12 .2010. Celková výše nadačního příspěvku činila 97. 625,- 
Kč. Náklady na realizaci této fakultativní služby v roce 2010 byly 94.114,- Kč.

NAdACe VIA

Nadační příspěvek z prostředků Nadace VIA programu ČSOB a POŠTOVNí SPOŘITELNA pro podporu 
regionů získala FCH na realizaci projektu Videotrénink interakcí v azylových domech pro 
matky s dětmi.  

Projekt se realizoval od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010. Celková výše nadačního příspěvku činila 9.380,- Kč. 
Náklady na projekt v roce 2010 byly 5.961,- Kč.

TřÍKrÁLOVÁ SBÍrKA 2010

Farní charita Roudnice nad Labem zorganizovala 10. ročník Tříkrálové sbírky v Roudnici nad Labem 
a přilehlých obcích roudnického vikariátu. Koledovalo se od soboty 2. ledna do středy 6. ledna 2010. Do 
sbírky se během těchto dnů zapojilo 41 koledníků - z řad dětí a mládeže, 6 dobrovolníků - tito pomáhali 
jako vedoucí skupinek, při technickém a organizačním zabezpečení a všichni zaměstnanci farní charity. 
Do kasiček se jim podařilo shromáždit „úžasných“ 95.702,- Kč. 

Část výtěžku sbírky, která zůstala ve FCH, byla použita na nákup plynového kotle do azylo-
vého domu a úhradu části nákladů na zajištění letního výjezdního tábora pro děti. 

Potraviny pro letní příměstský a výjezdní tábor dětí ze sociálně slabých rodin,  
dar Komerční banky, a.s. prostřednictvím Potravinové banky Praha
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NÁKLADY SAS         
NZDM         

(6-15LET)
NZDM           

(15-26LET)
PS AD

CELKEM 
FCH

Ostatní drobný materiál 4 227 27 401 7 647 13 688 11 435 64 398

Materiál na programy s klienty 15 457 45 027 6 351 30 999 67 864

Drogerie 850 6 667 449 10 940 5 162 24 068

Materiál na opravy a udržování 2 309 6 443 5 056 9 647 10 745 34 200

Pořízení DDHM 6 005 56 730 72 634 3 833 44 437 183 639

Kancelářské potřeby 2 935 4 808 7 172 5 708 7 046 27 669

PHM 175 1 634 135 20 079 112 22 135

Publicita 12 13 13 0 0 38

Energie 39 994 74 776 50 018 130 140 165 568 460 497

Opravy a udržování 7 459 28 371 11 599 74 395 38 018 159 842

Cestovné zaměstnanců 3 073 2 428 4 255 13 257 8 587 31 600

Náklady na reprezentaci 0 1 805 0 149 1 954

Ost. služby- odvoz odpadů, popl. za 
rozhlas a TV, očkování zaměstnanců

6 217 5 459 4 647 14 600 7 110 38 032

Právní a ekonomické služby-audit 1 320 0 12 974 3 000 3 480 20 774

Telefonní poplatky 8 487 5 744 5 745 9 404 14 820 44 200

Popl. za internet 1 728 1 728 1 728 1 728 1 728 8 640

Dovoz obědů pro seniory 0 0 0 5 544 0 5 544

Poštovné 616 885 258 892 1 495 4 146

Pronájem prostor 11 150 17 010 12 800 0 250 41 210

Vzdělávání, supervize 7 813 17 223 15 430 23 991 41 555 106 012

Propagace organizace(www stránky, 
výroční zpráva)

4 948 7 873 7 872 11 246 13 045 44 984

Dopravné a jízdné 943 28 304 1 779 1 166 1 734 33 926

Programy s klienty NZDM- vstupné, 
letní tábor, taneční festivaly

570 55 743 3 354 0 0 59 667

Nákup softwaru 2 279 12 066 16 488 2 402 2 331 35 566

Mzdové náklady-hrubé mzdy zaměstnanců 556 170 511 072 521 121 752 197 1 153 254 3 493 814

Ostatní osobní náklady-dohody 74 289 55 069 31 165 110 925 144 789 416 237

Mzdové náklady- náhrady za nemoc 
zaměstnanců

2 954 877 515 6 225 664 11 235

Zákonné sociální a zdravotní pojiště-
ní(34%)

206 989 183 503 187 809 275 751 439 761 1 293 813

Ostatní daně a poplatky 0 0 0 150 0 150

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

12 450 12 438 6 750 13 705 15 610 60 953

Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 0 24 093 19 712 43 805

Členské příspěvky 102 0 0 556 42 700

CELKEM 981 521 1 171 097 995 764 1 539 441 2 153 489 6 841 312

VÝNOSY SAS
NZDM         

(6-15LET)
NZDM           

(15-26LET)
PS AD CELKEM FCH

Tržby za prodej výrobků 1 542 5 689 7 231

Tržby za služby seniorům 195 597 195 597

Tržby za nájem-byty seniorů 66 720 66 720

Tržby za ubytování azyl 274 345 274 345

Ostatní výnosy, úroky z BÚ, úroky z prodlení 24 542 31 753 143 670 9 984 209 949

Výnosy z finančního majetku(podílové listy) 2 972 1 485 1 485 5 942

Finanční příspěvky a dary 18 799 61 861 1 481 48 664 130 805

Dotace Město Roudnice nad Labem 163 333 287 795 292 773 743 901

Dotace MPSV-sociální služby 84 333 704 000 873 000 1 661 333

Dotace Ústecký kraj 80 000 80 000

Dotace ÚP -  šatník - fakultat.služba, která 
není financována z IP*

51 484 51 484

Dotace Individuální projekt Sociálně aktivizační 
služby- ÚL kraj -OPLZZ 2010-2012

686 000 686 000

Dotace Individuální projekt Nízkoprahové 
zařízení-ÚL kraj -OPLZZ 2010-2012

995 764 995 764

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

1 680 000 1 680 000

Dotace NROS-Pomozte dětem 2009-2010 94 114 94 114

CELKEM 981 521 1 171 097 995 764 1 574 727 2 160 075 6 883 184

přEHLED NÁKLADů A VýNOSů ROKU 2010 
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EKONOmICKé INFORmACE A FINANČNÍ VýKAZy

Účetnictví se v r. 2010 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. 

V r. 2010 jsme vykázali hospodářskou činnost z pronájmu bytových prostor, výnosů z finančního ma-
jetku, prodeje služeb a výrobků.

Na základě konzultace s p. auditorem byl převeden zůstatek majetkových účtů- 911100 a  911200 na 
jeden společný účet obecný  - fondy (911000.) Předpokládá se, že finanční prostředky budou využity na 
investice a zhodnocení majetku v nejbližších letech.

Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných účetních jednotkách.
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které 

by měly vliv na účetní závěrku za r. 2010.
Účetní jednotka vlastní podílové listy České spořitelny ve výši 300.000Kč a podílové listy fondu  

Komerční banky a.s. ve výši 300.000Kč. Výnosy z podílových fondů za období 1. 1. - 31. 12. 2010 činily  
6 tis. Kč.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2010 je 26 osob.

Účetní jednotka nemá ke dni sestavení účetní závěrky žádné závazky po splatnosti u pojistného na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního pojištění, 
také nemá žádné evidované daňové nedoplatky.

Celková hodnota přijatých příspěvků a darů (účet 682) je        130,8 tis. Kč
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost činí zisk          +3,4 tis. Kč 
Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí zisk        +38,4 tis. Kč 

Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl vypořádán na účet  932000.

Tabulka rozložení nákladů a výnosů dle jednotlivých středisek  
v roce 2010 v Kč

 SAS
NZDM 

(6-15let)
NZDM  

(15-26let)
PS AD FCH celkem

Náklady 981 521 1 171 097 995 764 1 539 441 2 153 489 6 841 312

Výnosy (zdroje) 981 521 1 171 097 995 764 1 574 727 2 160 075 6 883 184

Hosp. výsledek 0 0 0 +35 286 +6 586 +41 872

ROZVAHA 
k 31. 12. 2010  
(v  celých tisících Kč)

ROZVAHA
k 31. 12. 2010

( v celých tisících Kč )

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 4 574
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 18

Dlouhod.nehm.majetek celkem 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) 1 125

Dlouhod.hm.majetek celkem Součet II.1. až II.10. 7 037
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 643

Dlouhod.fin.majetek celkem Součet III.1. až III.7. 643
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) -17
6. Oprávky ke stavbám (081) -1 918
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) -64
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) -1 125

Oprávky k douhod.majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. -3 124
B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 3 870

1. Odběratelé (311) 1 199
4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 227
5. Ostatní pohledávky (315) 37
9. Ostatní přímé daně (342) 5
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)
17. Jiné pohledávky (378) 11

Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 1 479
1. Pokladna (211) 3
3. Účty v bankách (221) 2 346

Krátkod.fin.majetek celkem Součet III.1. až III.8. 2 349
1. Náklady příštích období (381) 42

Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 42
    8 444

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 6 187
1. Vlastní jmění (901) 5 551
2. Fondy (911) 552

Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 6 103
1. Účet výsledku hospodaření (963) 42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 42

Výsledek hospodaření Součet II.1 až II.3. 84
B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 2 257

1. Dodavatelé (321)
3. Přijaté zálohy (324) 1 246
5. Zaměstnanci (331) 337
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 173
9. Ostatní přímé daně (342)
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 14
22. Dohadné účty pasivní (389) 324

Krátkod.závazky celkem Součet III.1. až. III.23. 2 094
1. Výdaje příštích období (383) 7
2. Výnosy příštích období (384) 156
3. Kurzové rozdíly pasivní (387)

Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 163
 Pasiva celkem  Součet A. až B. 8 444

2a

Stav k poslednímu dni
účetního období

1b

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

1 4 612
I. 5 18

9 18
10II. 43
12 5 805
13 64
16 1 125
20 7 037
23III. 637
28 637
32IV. -17
34 -1 874
35 -64
38 -1 125
40 -3 080
41 3 095
52II. 432
55 289
56 37
60
63 48
68 -6
71 800
72III. 13
74 2 253
80 2 266
81IV. 29
84 29

 

4a 3b
86 6 146
87I. 5 551
88 552
90 6 103
91II. x
92 281
93 -238
94 43
95 1 561

106III. 21
108 583
110 301
112 135
114 11

 

117
127 408
129 1 459
130

133 102
134 7 707

IV. 6
131 96
132

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 7 707
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Číslo

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem 2
Spotřeba materiálu 3
Spotřeba energie 4
Služby celkem 7
Opravy a udržování 8
Cestovné 9
Náklady na reprezentaci 10
Ostatní služby 11
Osobní náklady celkem 12
Mzdové náklady 13
Zákonné sociální pojištění 14
Ostatní sociální náklady 17
Ostatní náklady celkem 22
Jiné ostatní náklady 30
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných po  31
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetk 32
Poskytnuté příspěvky celkem 38
Poskytnuté členské příspěvky 40

 Náklady celkem
B. Výnosy 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45
Tržby za vlastní výrobky 46
Tržby z prodeje služeb 47
Ostatní výnosy celkem 59
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60
Úroky 63
Jiné ostatní výnosy 66
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných  67
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73
Přijaté příspěvky celkem 75
Přijaté příspěvky (dary) 77
Provozní dotace celkem 79
Provozní dotace 80

 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82

D.    

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření po zdanění

( v celých tisících Kč )
k 31. 12. 2010

42

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název ukazatele
5

Celkem
7

Činnosti
Hlavní

6
Hospodářská

636Součet II.5. až II.8. 52584

31 31

3 910 3 910

61 61

1 1

Označení

884Součet I.1. až I.4. 2882I.

2. (502)
2422 4241. (501)

460 460

6. (512)

II.
52108 1605. (511)

443 4438. (518)
2 27. (513)

9. (521)
5 215Součet III.9. až III.13. 5 215III.

11 1113. (528)
1 294 1 29410. (524)

24. (549)
61Součet V.17. až V.24. 61V.

44
2420 44

VI. 20 24Součet VI.25. až VI.30.

32. (582)

25. (551)
1Součet VII.31. až VII.32. 1VII.

544Součet I.1. až I.3. 75469

   Součet I. až VIII.  43 6 841786 763

68469 5372. (602)

I.
7 71. (601)

IV.
1 112. (641)

210Součet IV.12. až IV.18. 1209

201 20118. (649)
8 815. (644)

6 624. (657)
V. 6Součet V.19. až V.25. 6

131 13127. (682)
131Součet VI.26. až VI.28. 131VI.

29. (691)
5 992Hodnota VII.29. 5 992VII.

    81 6 883Součet I. až VII. 826 801
5 992 5 992

38 4Výnosy - Náklady

84 4238 4C. - 34.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
k 31. 12. 2010  
(v  celých tisících Kč)
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Jsem matkou dvou dětí. Do klubu chodím od r. 1996. Pamatuji si první 
školku. A bylo to moc dobře. Pak se klub přestěhoval dolů do zeleného domku 
a pak zase zpátky na Masaryčku. Teďko je to pecka, že máme klub rozdělený. 
A teď je to ještě o moc lepší.  Je to tu moc krásný a velice dobrý. Hrála jsem 
ráda společenské hry a chodila vystupovat. A nejlepší bylo, když jsme jezdili 
na festivaly.  A teď už ani netancuju, protože mám dvě děti, takže nemůžu nic 
teď dělat, jen se starat a to je vše.  Ale až budou větší, tak bych chtěla zase 
tancovat. Děkuju. Irena 20 r.

Jmenuji se Marek. Do klubu chodily také moje dvě star-

ší sestry, Jana a Simona, od nich jsem se o klubu dozvě-

děl. Bohužel jsme se často stěhovali, takže jsem hodně 

vynechával. Poté, co jsme se přestěhovali na charitu, měl 

jsem víc možností chodit do klubu. Pak jsme si sehna-

li bydlení, ale po několika letech nám byt vyhořel. Takže 

jsme se dostali zpátky na charitu. Naštěstí jsme znovu na-

šli bydlení a nějak se z toho vykopali. Využívám možností 

klubu, klub mi velmi v nouzi pomohl, přišel jsem na jiné 

myšlenky, našel nové kamarády...  Marek 14 r.

Studuji na Mezinárodní konzervatoři v Praze, obor Klasický zpěv. Už od mala chodíme s mojí sestrou  do klubu farní charity v Roudnici nad La-bem, kde jsme poznaly  spoustu kamarádů. Jako malá jsem tam chodívala psát si úkoly a trávila tam mnoho času. Moje starší sestra Pavlína se rozhodla založit pěvecké trio s názvem Proměny, ve kterém zpíváme s naší sestřenicí Lucií. Jezdily jsme na různé festivaly a soutěže, do kterých nás přihlašo-val klub.  Umísťovaly jsme se na předních místech. Už od malička jsem měla sen se stát zpěvačkou a studovat zpěv na konzervatoři. Chodila jsem do základní umělecké školy,  kde jsem hrála 5 let na housle a 7 let  se věnovala sólovému zpěvu. Nyní se mi můj sen splnil a já bych chtěla poděkovat především farní charitě, protože i díky ní jsem se dostala tak daleko.   Jitka 17 let

Obrázky namalovala monika Stojková z „mladšího“ nízkoprahového klubu. 
Své příběhy vypráví mládež z obou klubů.



„Opravdový dar znamená 
dávat ze svého nitra.“

Můžete také přispět  
na naši činnost: 

 
číslo účtu - 1002130399/0800

Děkujeme

Farní charita Roudnice n. L.
Riegrova 652 

413 01 Roudnice nad Labem

Telefon a fax:
416 838 313  

nebo 731 625 969

e-mail:
charita@charitaroudnice.cz

www.charitaroudnice.cz

FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

V případě, že jsme vás  
jakýmkoliv způsobem  
zaujali, budeme rádi,  
když se nám ozvete, 

nebo nás navštívíte osobně,  
či prostřednictvím našich  

webových stránek. 


