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VÝROČNÍ ZPRÁVA

FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

„Jenom život, který žijeme
pro ostatní, stojí za to.“
Albert Einstein

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Mše svatá v Domově sv. Josefa

Farní charita Roudnice nad Labem
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí přátelé, čtenáři této publikace,
jsem nesmírně rád, že vás můžu tímto způsobem oslovit. S velkým zájmem obdivuji u lidí
veškerou oběť a nasazení pro druhé, často ve svém odříkávání se - vlastních zájmů, koníčků
nebo volného času. Mezi takové “obětavce” bezpochyby patří zaměstnanci a dobrovolníci Farní
charity Roudnice nad Labem.
Na Podřipsku působím jako kněz již pátým rokem, v uplynulém roce určitou dobu, jako
duchovní správce oblasti skládající se z velkých farností Roudnice nad Labem a Budyně nad
Ohří. V minulosti jsem zažil “charitní péči”
na Ukrajině, v Rumunsku, Maďarsku i jiných farnostech v České republice. Můžu říct, že
naše roudnická farní charita je svými aktivitami na vyjímečně vysoké úrovni. Jsem na ni hrdý.

Návštěva kolegů z Arménie

Koledníci tříkrálové sbírky

Charita poskytuje charitativní, sociální, zdravotnické a výchovno-vzdělávací programy pro
životem těžce zkoušené lidí v nouzi, bez ohledu na rasu, národnost, náboženské nebo politické
smýšlení. Bída se nedá absolutně z lidských životů vymítit. Zmírnit nebo eliminovat ji – to
je úkol každého křesťana, charity a člověka, kterému není lhostejná dobrota jeho vlastního
srdce. Hmotná či sociální nouze, nebo jejich kombinace, nutí člověka žít “na doraz”. Ale život
je k životu, a ne k přeživání.
Charita (latinsky caritas) znamená empatická láska, která rozumí člověku v nouzi a nezištně
mu pomáhá. Bůh je láska (Deus caritas est) a Život. Aby člověk člověku láskou dokázal do života
navracet smysl, pokoj, úsměv a radost, musí mít nepochybně silný profi l své vlastní osobnosti po
duchovní, lidské a duševní stránce. Přiznejme, že to dává člověku hlavně Bůh, díky víře v Něj.
Přeji celému personálu Farní charity Roudnice nad Labem, hodně síly a ochoty ve vašem poslání
působit s radostí. Všem, kterých se to týká, velkou vděčnost za vše, co Vám k vašemu smysluplnění
životů napomáhají. Jsem přesvědčen, že sám Bůh bude mít a má z toho radost. Děkuji Vám i Jemu
za to.
R.D. Mikuláš Uličný, bývalý roudnický a nynější budyňský duchovní správce

Posezení spřátelených charit

S dobrovolníky v Obecním domě
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

PRACOVNÍCI FARNÍ CHARITY ROUDNICE N.L. V ROCE 2011

Název:
Zřizovatel:
Datum zřízení:
Právní statut:

Farní charita Roudnice nad Labem
arcibiskup pražský
9.3.1995 (schválení Zakládací listiny - stanov FCH)
církevní právnická osoba

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem
+ 420 416 838 313
+ 420 416 838 313
charita@charitaroudnice.cz
www.charitaroudnice.cz
62769111
CZ 62769111
1002130399/0800

Statutární zástupce:
Počet zaměstnanců:
Oblast působení:

Ing. Zdenka Pětníková – ředitelka FCH Rce n.L.
30 (k 31. 12. 2011), vč. MD
Roudnice nad Labem a spádová oblast Podřipského vikariátu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:






pečovatelská služba
azylový dům pro ženy a matky s dětmi
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Farní charita Roudnice nad Labem

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

 křesťansko-psychologická poradna
 charitní šatník
 videotrénink interakcí

ADMINISTRATIVA, ÚDRŽBA

Ředitelka
Zást. ředitelky, koordin.projektů, PR
Ekonomka, fin.účetní
Hospodářka
Mzdová účetní
Správce budovy, údržbář
Asistentka, recepční, šatník

Ing. Z. Pětníková
Ing. M. Lysáčková
Bc. P. Hindrákováo*, Ing. P. Fořtová Pčolarováo*
P. Urbanová
M. Tůmová*
J. Hajný*
M. Vlasákováo*,V. Raimováo*, I.Jahnováo

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
Sociální asistentky
Videotrenérka

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘI FCH RCE N.L.

Vedoucí
Sociální pracovnice
Sociální asistentky

J. Burgerováo, Bc. J. Slovinskáo
M. Horáčková, I. Jahnováo, L. Jelínková, M. Vlčáková,
D. Pospíšilováo,B.Králováo, M. Chmelíkováo
Mgr. R. Brožová*
B. Císařová
Bc. I. Donovalováo*,DiS. I. Gutováo*
M. Chmelíkováo, L. Marešová, H. Florianová

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ PŘI FCH RCE N.L.

Vedoucí
Sociální pracovník
Sociální asistenti
Učitel hudby

V. Balážová
Mgr. B. Hudcováo, Bc .L. Budilováo
Ing. J. Kirschnerováo*, S. Jankůo, R. Preissováo,
T. Sokolo, A. Kissováo, T.Mühlbach
A.Kyzlík*

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PŘI FCH RCE N.L.

Vedoucí
Sociální pracovník
Sociální asistentka

M. Balážová
Mgr. B. Hudcováo, Bc. L. Budilováo
L. Ácsová

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

PhDr. I. Lesová *

VYSVĚTLIVKY:

Společné foto zaměstnanců FCH v roce 2011
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* zaměstnanci, kteří pracovali v roce 2011 na částečný úvazek
o zaměstnanci, kteří pracovali v organizaci méně než 12 měsíců *
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)

VYUŽITÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2011

Identifi kační číslo registrace:
Adresa:
Tel.
E-mail:

1761469
Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
416 838 313, 731 604 173
pecovatelska.sluzba@charitaroudnice.cz

Provozní doba:
Oblast působnosti:
Poplatky za službu:

Po – Ne 7.00 – 18.00 hod.
Roudnice n.L. a okolní obce do 15 km
dle platné vyhlášky

POSLÁNÍ:

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.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY








Farní charita Roudnice nad Labem

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

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ NABÍZÍME TYTO FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 křesťansko-psychologické poradenství (pomoc a podpora při zvládání obtížných životních situacích, onemocnění nebo při zvýšené zátěži, či biblioterapie)
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (paměťové a společenské hry, taneční terapie, besedy, přednášky, odpoledne s hudbou)
 mše svaté

pečovatelskou službu využívalo v roce 2011 celkem 21 uživatelů
- z toho 15 osob z Roudnice n.L., 6 osob z okolních obcí
- průměrně denně 6 uživatelů
Přehled poskytnutých úkonů pečovatelské služby v roce 2011

Název úkonu

Celkem

Celkem

úkonů/rok

hod./rok

Návštěva

7 600

3 035,48

Pomoc při úkonech osobní hygieny

1 806

742,40

325

116,42

Přesun na lůžko nebo vozík

81

44,24

Jednoduché ošetřovatelské úkony (prostorová
orientace,oblékání a svlékání)

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

744

217,80

Běžný úklid do 30 min.

717

439,01

Běžné nákupy a pochůzky

315

141,34

1 532

676,56

Příprava a podání jídla a pití

532

346,96

Dovoz obědů (manipulační poplatek)

972

X

Pomoc při přípravě jídla a pití; pomoc a podpora při podávání
jídla a pití

Doprovod na vyšetření

9

28,16

Intervence (krátké jednání s uživatelem do 30 min.)

80

38,21

Konzultace, jednání v zájmu uživatele (v jeho přítomnosti)

42

34,72

291

676,97 kg

Praní a žehlení prádla
Doprava uživatelů PS
Pronájem postele (ve dnech)
Doprava za uživateli PS služebním automobilem

32

340 km

365

X

X

11 375 km

Na zajištění provozu pečovatelské služby jsme získali dotace z:
MPSV, Města Roudnice n.L., Úřadu práce Litoměřice
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI V DOMOVĚ SV.JOSEFA (AD)
Identifi kační číslo registrace:
Adresa:
Tel.
E-mail:

8281324
Riegrova 652, 413 01
Roudnice nad Labem
416 838 313, 731625 969
domov@charitaroudnice.cz

Kapacita:
Provozní doba:
Komu je služba určena:

23 lůžek (8 žen, matek, 15 dětí)
nepřetržitá (24 hod. denně)
ženy a matky starší 18 let s dětmi do 15 let
– maximální počet dětí 3

Poplatky 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)

POSLÁNÍ:

Farní charita Roudnice nad Labem poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 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.

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

Farní charita Roudnice nad Labem
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s matkami (přednášky, vaření, arte a výtvarné
aktivity, výuka práce s PC a internetem) a dětmi
 charitní šatník
 psychologické poradenství
 videotrénink interakcí

VYUŽITÍ AZYLOVÉHO DOMU V ROCE 2011
V azylovém domě bylo ubytováno v průběhu roku 2011 celkem 61 osob z toho 26 žen a 35 dětí.
Zde je příběh jedné z nich:
„Jmenuji se M.L. na azylový dům jsem přišla 19.prosince 2011. Dostala jsem se sem po hádce
s přítelem, s kterým jsme měli společnou domácnost. Po této hádce mě přítel vyhodil i s dětmi na
ulici. Nejprve mě k sobě vzala sestra, ale u té jsem nemohla zůstat delší dobu. Na to, abych šla do
podnájmu, jsem neměla dostatek peněz. Abych nepřišla o děti, tak jsem si zašla na OSPOD. Kde
mi pomohly najít nějaký azylový dům. Hned jsme volaly sem do Roudnice nad Labem na Azylový dům. Bylo mi řečeno, že mají volný pokoj, a že k tomu, abych se mohla nastěhovat, potřebuji
potvrzení, že jsme schopny pobytu v tomto zařízení. Vše jsem si zařídila a v pátek jsem to donesla
a v pondělí jsem se stěhovala. Jsem moc ráda, že děti nemusely do Klokánku. Je fajn, že je taková
možnost, abychom byli všichni spolu. Máme tu vynikající vedení i sociální pracovnici a sociální
asistentky. Pomáhají nám řešit všechny naše problémy a najít nám nějaký podnájem. Sociální
pracovnice nám pomáhá vše vyřešit i vyřídit si sociální dávky. Také bylo super, že pro maminky,
které tu byly na Štědrý den, uspořádaly společnou večeři, po které maminky i děti dostaly od charity dárky. Za to moc a moc děkuji. Dětem se to hrozně líbilo. A protože tu jsou všichni fajn, tak se
nám tu líbí. Proto chci poděkovat, že jsem dostala šanci tady být, a že nám tu všichni pomáhají.“
Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi byl v roce 2011 financován z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, v rámci projektu „Sociální
služby v Ústeckém kraji „.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Farní charita Roudnice nad Labem

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ
Místo realizace:

KŘESŤANSKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Adresa:
Tel.
Službu zajišťuje:
Kontakt:

Riegrova 652, 413 01 Roudnice n.L.
416 838 313
PhDr. Lesová Irena
lesova@charitaroudnice.cz

V azylovém domě je neúplným rodinám (matkám s dětmi) během jejich pobytu nabízena fakultativní služba - videotrénink interakcí (VTI).

Provozní doba:

St, Pá 7.30 – 13.30 hod.
bez poplatku

VTI je krátkodobá, progresivní a pozitivní terapie, která probíhá v domácím prostředí uživatelů.
Soustředí se na posilnění silných stránek rodiče v interakci s dětmi, usiluje o přerušení negativních
vzorců v rodině a jejich nahrazení pozitivními. Využívá práci s kamerou, kdy jsou natáčeny běžné
činnosti/ situace v rodině podle objednávky či problému uživatelky (např. rozhovor s dětmi, hra,
školní příprava, společné domácí práce, jídlo apod.), ze kterých následně VTI trenér vybírá pro
ukázku takové momenty z nahrávky, kde vzájemná komunikace funguje a rodina situaci zvládá.
Motivuje matky k většímu zájmu o děti a jejich potřeby a může případně doporučit využití služeb
dalších subjektů - lékař, fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.

Křesťansko-psychologická poradna nabízí odbornou psychologickou pomoc při zvládání obtížných životních situací, onemocnění nebo při zvýšené zátěži. Je určena uživatelům sociálních
služeb, zaměstnancům FCH Rce n.L., podle potřeby i obyvatelům Roudnice n.L.

Službu zajišťuje:
Kontakt:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Riegrova 652, 413 01 Roudnice n.L.
Mgr. Brožová Renáta
brozova@charitaroudnice.cz

TABULKA POČTU DĚTÍ PODPOŘENÝCH METODOU VTI V ROCE 2011
Věková skladba dětí

Počet dětí

Počet kontaktů

0 – 5 let

12

56

6 – 10 let

6

16

11 – 14 let

4

17

15 – 18 let

0

0

Celkem

22

89

Služba je poskytována formou individuálního i skupinového sezení. Jedná se o poradenství, diagnostiku a psychoterapii. Poradenství představuje jednorázové vstupy a pomoc při řešení problému. Psychoterapie je dlouhodobou záležitostí. Některé problémy se řeší v rámci skupiny – ženy,
matky z azylového domu. Součástí programu jsou setkání nad Biblí, přednášky a besedy s odborným psychologickým zaměřením pro uživatele azylových domů a ostatních sociálních služeb
i zaměstnance organizace.

VYUŽITÍ KŘESŤANSKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V ROCE 2011
psychologická pomoc
odborné psychologické úkony
psychoterapie

197 osob
673 úkonů
30 osob

posezení nad Biblí

11 setkání

přednášky odborného zaměření

22 setkání

psychodiagnostika

27 osob

poradenství

85 osob

konzultace

498 úkonů

Fakultativní služba byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky, v rámci projektu „Sociální služby v Ústeckém kraji „, dotací MPSV,
Města Roudnice n.L.

Foto
Realizace fakultativní služby VTI byla v roce 2011 zajištěna z nadačního příspěvku 12. ročníku
sbírkového projektu Pomozte dětem Nadace NROS a České televize.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
CHARITNÍ ŠATNÍK
Adresa:
Tel.
Provozní doba :

10 LET DOMOVA SV. JOSEFA
Riegrova 652, 413 01 Roudnice n.L.
416 838 313

příjem, výdej
prodej

Farní charita Roudnice nad Labem

Po - Pá 8.00 – 15.00 hod.
Po
14.00 – 15.00 hod.

Charitní šatník přijímá oblečení (dětské, dámské, pánské), hračky a jiné potřebné věci do domácnosti od občanů. Zároveň je vydává potřebným osobám, především uživatelkám z azylového
domu, ale i sociálně slabým z Roudnice nad Labem a okolí. Pravidelně každé pondělí byl „prodej“ - za symbolické poplatky.
Nasbírané ošacení se odváží pravidelně 1x za 4 měsíce do centrálního skladu Diakonie Broumov,
kde se třídí a dále zpracovává, nebo rozesílá jako humanitární pomoc do všech koutů světa.

PŘEHLED VYUŽITÍ ŠATNÍKU V ROCE 2011
Příjem ošacení

206 x

Výdej ošacení, z toho:

224 x

uživatelům z FCH

95 x

uživatelům z Naděje

82 x

ostatním potřebním

47 x

Farní charita Roudnice nad Labem si v roce 2011 připomněla 10 let od posvěcení a uvedení do
provozu Domova sv. Josefa v Riegrově ul. 652 v Roudnici nad Labem. Původně dům v roce 1999
farní charitě věnovalo Město Roudnice nad Labem. Organizace se zavázala zachovat 6 míst pro
seniory a invalidní důchodce, kteří zde žili původně v domově s pečovatelskou službou.
Proběhla rekonstrukce a v podkrovních prostorách se vybudoval azylový dům pro těhotné ženy
a matky s dětmi. Finanční dary na úpravy domu a vybavení azylového domu poskytli: Kongregace
sester svaté rodiny ze Švýcarska, německá nadace Renovabis, místní sponzoři a mecenáši.
Domov sv. Josefa - jako společný domov matek, dětí a seniorů, byl slavnostně posvěcen a uveden
do provozu 29. května 2001 biskupem Václavem Malým. Od té doby již uběhlo dlouhých 10 let
a „Domov“ prošel, stejně jako jeho obyvatelé, mnoha změnami. V azylovém domě se vystřídalo
celkem 109 žen, matek a 97 dětí. V Domově bydlelo 18 seniorů a invalidních důchodců
a v pracovních pozicích v přímé péči a administrativě bylo zaměstnáno celkem 45 pracovníků.
Při této příležitosti se ve čtvrtek 19. května 2011 od 15.00 hod. v Domově sv. Josefa
v Roudnici nad Labem uskutečnila oslava tohoto jubilea.
Slavnostní akce se zúčastnili vzácní hosté: P. Karel Herbst – pomocný biskup pražské arcidiecéze,
Ing. Jaroslav Němec, Mgr. Pavel Šimek – vedení ADCH Praha, bývalé ředitelky roudnické farní
charity a zástupci Města Roudnice nad Labem. Kromě nich přijeli kolegové z azylových domů
v Praze, Mokrovratech, Kralupech nad Vltavou, představitelé spřátelených neziskových organizací
a institucí z Roudnice n. L. a bývalí zaměstnanci a uživatelé Domova sv. Josefa.
V současné době je v Domově sv. Josefa sídlo vedení a administrativy FCH Roudnice n.L.,
zázemí pečovatelské služby, azylový dům pro ženy a matky s dětmi, charitní šatník a 6 bytových
jednotek pro seniory a invalidní důchodce.

Provoz charitního šatníku byl v roce 2011 zajištěn z dotace Úřadu práce Litoměřice a z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Identifi kační číslo registrace:
Adresa :
Tel.
E-mail :

6392422
Jungmannova 670,
413 01 Roudnice nad Labem
608 807 463
sas@charitaroudnice.cz

Kapacita :

15 dětí - předškolní klub
10 rodin

Provozní doba:

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

Komu je služba určena:

- rodinám s dětmi z Roudnice n.L. a spádové
oblasti, jejichž vývoj je ohrožen
-dětem předškolního věku (3–7 let)

Poplatek za službu:

bez poplatku, pouze v případě návštěv
kulturních a vzdělávacích programů
drobná spoluúčast uživatelů

POSLÁNÍ:

Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi,
které žijí v Roudnici nad Labem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace,
kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Farní charita Roudnice nad Labem
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 psychologické poradenství
 charitní šatník
Služba je poskytována ambulantní formou - v rámci předškolního klubu a terénní formou
přímo v rodinách. FCH má pověření k sociálně-právní ochraně dětí a mládeže. Pracovníci se
zaměřují na pomoc rodičů při řešení výchovných a jiných problémů v péči o dítě. Úzce spolupracujeme s místním oddělením SPOD.

VYUŽITÍ SLUŽBY V ROCE 2011
V rámci SAS jsme v průběhu roku 2011 pracovali se 14 rodinami a 25 dětmi (v předškolním klubu).
Slova uživatelky služby:
„Službu terénu využíváme od léta 2011. Pomoc terénní pracovnice využívá náš bližší okruh rodiny (dcery
i já) tam, kde je potřeba (pomoc při vyplnění složenky, zjištění na co má dcera jako samoživitelka nárok, hledání podnájmu, informace, kde je poblíž občanská poradna a tak). Ochotně a ráda se věnuje vyřízení našich
věcí, zajímá se i o děti - učí je barvičky, tvary, čísla, pomáhá s doučováním. Se službou jsme moc spokojení.“

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 výchovné, vzdělávací a aktivizační služby pro děti (v rámci předškolního klubu – práce s pracovními 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,
podporující sociální začleňování osob
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 základní sociální poradenství

14

Provoz sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi byl v roce 2011 financován z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, v rámci projektu „Sociální
služby v Ústeckém kraji „.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM)
Identifi kační číslo registrace:
Adresa:
Tel.:
E-mail :

4335678
Jungmannova 670 , 413 01 Roudnice n.L.
608 477 286
klub@charitaroudnice.cz

Kapacita:
Provozní doba:

35 osob
Po – Pá 13.00 – 20.00 hod.

Komu je služba určena:

mladším a starším školním dětem (6 -15 let)
mládeži a mladším dospělým (15 - 26 let)

Poplatek za službu:

bez poplatku, pouze v případě návštěv
kulturních a vzdělávacích programů
drobná spoluúčast uživatelů

Farní charita Roudnice nad Labem
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (prezentace povolání, informace o dalších službách, zařízeních, besedy s odborníky)
 sociálně terapeutické činnosti - činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob (tematické
dílny v knihovně, v galerii, apod.)
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 základní sociální poradenství

POSLÁNÍ

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 pro ně chráněný prostor (místo), kde mohou nalézt podporu, pomoc a zábavu.
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 jejich kvality života, s důrazem na zmírnění sociálních a kulturních handicapů a preventivní působení proti jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu.

OSLAVA DNE ROMŮ

8. dubna 2011 jsme si v našem zařízení připomněli Mezinárodní den Romů. Tento svátek jsme
slavili v Roudnici poprvé.
Do příprav se zapojili úplně všichni – připravovali prostory, nacvičovali program, chystali občerstvení. Romská hudba, tanec, zpěv a ochutnávka romského jídla přivedla do klubu v tento den
nejenom naše uživatele – děti a mládež, ale i jejich rodiče a prarodiče. Na návštěvu zavítala i vzácná
návštěva – 3 pracovnice z arménské charity v doprovodu zástupce Arcidiecézní charity Praha.
Akci si všichni náležitě „vychutnali“ a důstojně oslavili Den Romů.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

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

16
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (6-15 LET)

„MLADŠÍ KLUB“

Provozní doba:

Po – Pá 13.00 – 17.00 hod.

STATISTIKA VYUŽITÍ NZDM V ROCE 2011

NZDM navštívilo během roku celkem 98 osob z cílové skupiny

Farní charita Roudnice nad Labem
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (15-26 LET)

„STARŠÍ KLUB“

Provozní doba:

Po – Pá 17.00 – 20.00 hod.

STATISTIKA VYUŽITÍ NZDM V ROCE 2011

NZDM navštívilo během roku celkem 110 osob z cílové skupiny
Chodím do klubu od svých 3 let. Začal jsem chodit do školky, nyní jsem ve starším klubu. V klubu se
mi líbí učitelky a rád sem chodím na počítače a rád si zahraju fotbálek. Také se mi tu líbí filmové kluby,
výlety, besedy a sportovní hry. Jsem rád, že tu máme takové zařízení. Chodím na střední školu, obor
zedník. Zatím mě to baví. Doufám, že to úspěšně dokončím.“ Kraja 16 let
„Chodím do klubu od 4 let a nejdříve jsem chodila do předškolního klubu a teď chodím do velkého klubu.
V klubu mám nejradši paní učitelku Lídu, je moc hodná, se vším co potřebujeme, nám pomůže. V klubu
se mi líbí tanečky a PC. V klubu hrajeme i fotbálek a různý hry. Taky chodím na doučování, je to super.“
Lucka 15 let

,,Do klubu chodím od 4 let. V předškolním klubu jsem se učila barvy, zvířátka a ostatní věci. Pak jsem
přešla do klubu, máme tam taneční kroužek Benga Čhaja. Jezdíme na festivaly a na různé vystoupení.
Do klubu chodím ráda, můžu tam jít na počítač. Byla jsem ve Valdeku na táboře. Moc se mi tam líbilo
a hodně na to vzpomínám. Doufám, že bude další tábor. Moc se těším.“ Šarlota, 14 let
„Chodím do klubu od svých 8 let. V klubu se mi líbí, že můžu být na počítačích. Taky se mi líbí filmový
klub, keramika, výlety, festivaly a diskotéky. Taky si můžu psát domácí úkoly a doučovat se s učitelkou.
Mohla jsem se zúčastnit výjezdního tábora ve Valdeku u Rumburka. Byly jsme tam 1 týden a mám mnoho zážitků. Těším se na další tábor.“Vanessa, 11 let
Na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsme získali dotace z:
MPSV a Města Roudnice n.L

18

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (15 – 26 let) byl v roce 2011 financován
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, v rámci projektu
„Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji „.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Farní charita Roudnice nad Labem

EKONOMICKÉ INFORMACE A FINANČNÍ VÝKAZY

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31.12.2011 ( V CELÝCH TISÍCÍCH KČ )

Účetnictví organizace se v roce 2011 řídilo stejnými zásadami jako v minulých letech.
Vykázali jsme hospodářskou činnost z pronájmu bytových prostor a symbolických výnosů
z charitního šatníku. Z vlastních zdrojů bylo pořízeno nové vozidlo, které bude průběžně financováno z vloni sloučených investičních fondů a to ve výši daňových odpisů. Účetní jednotka
nemá žádný podíl v jiných účetních jednotkách.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 je 24 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.
Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl vypořádán na účet 932000.

TABULKA ROZLOŽENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DLE JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2011 V KČ

Náklady

Spotřeba energie

38 351,83

Služby

69 936,79

70 839,11
53 858,45

72 884,13

NZDM II
59 568,52
28 847,39

60 682,37

AD

143 457,76
87 818,15

Ch.šatník

88 553,03

155,00

199 009,58

12 092,01

95 609,03

874 573,00

764 717,77

824 458,77 1 294 927,25 1 686 893,21

86 888,00

Náklady celkem

1 091 539,09

973 347,40

985 569,50 1 649 413,84 2 113 801,03

98 967,00

Indiv. projekty KÚ
ÚK

1 081 000,00

12 846,76

MPSV

Vlastní zdroje

1 040,09

Nadace, sbírky a dary

9 499,00

Město Roudnice n.L.

Úřad práce

Výnosy celkem

11 047,96

12 012,46

59 317,39

947 880,00
700 000,00

43 736,18

1 764 000,00
950 000,00

33 074,50

503 753,02

281 025,65

3 979,00

4 614,00

4 615,00

16 730,00

149 426,00

31 234,00

230 000,00

973 347,40

0,00

0,00

183 000,00

66 000,00

985 569,50 1 719 483,02 2 194 451,65
0,00

Náklady
Ná
áklla
FCH 2011
1

70 069,18

Spotřeba
ba e
energie
ne
er

3,06
6%

Služby

5,85
5%

Ostatní
6,8
88%

0,00

Indiv. projekty
pro
oje
ek KÚ ÚK

1,8
84%

MPSV
Vlastní
níí zdroje
zdro
oj
Město Ro
Roudnice
oud
dn
n.L.

Spotřeba
ba m
materiálu
atte

5 60%
5,60%

80 650,62

53
3,70
0%

Osobní náklady
nákla
ad

5,48%

63 754,00

98 967,00

Zdroje
ojje F
FCH 201
11

80 03%
80,03%

2,01%
%

-168,01

38 733,40

1 091 539,09

HV Střediska

20

PS
63 893,29

Osobní náklady
Ostatní

Výnosy

NZDM I

6 912 637,86

SAS
95 830,71

7 063 357,66

FCH 2011
Spotřeba materiálu

Nadace,
ce,, sb
sbírky
bír
a dary
1 , 20%
12,
%

Úřad prá
áce
23,3
3 36%
%

AKTIVA
a
A. Dlouhodobý majetek celkem
I.
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhod. nehmotný majetek celkem
Součet I.1. až I.7.
II.
1. Pozemky
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Hmotný majetek celkem
Součet II.1. až II.10.
III.
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobý fin. Majetek celkem
Součet III.1. až III.7.
IV.
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých
věcí
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k dlouhod. majetku celkem
Součet IV.1. až IV.11.
B. Krátkodobý majetek celkem
II.
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
9. Ostatní přímé daně
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
17. Jiné pohledávky
Pohledávky celkem
Součet II.1. až II.19.
III.
1. Pokladna
3. Účty v bankách
Krátkodobý fin. Majetek celkem
Součet III.1. až III.8.
IV.
1. Náklady příštích období
Jiná aktiva celkem
Součet IV.1. až IV.3.
Aktiva celkem
PASIVA
a
A. Vlastní zdroje celkem
I.
1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Jmění celkem
Součet I.1. až I.3.
II.
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
Součet II.1 až II.3.
B. Cizí zdroje celkem
III.
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
9. Ostatní přímé daně
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
22. Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Součet III.1. až. III.23.
IV.
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
Jiná pasiva celkem
Součet IV. až IV.3.
Pasiva celkem

číslo
řádku
b
1
5
9
10
12
13
16
20
23
28
32
34

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
4 574
18
18
43
5 805
64
1 125
7 037
643
643
-17
-1 918

Stav k poslednímu dni
účetního období
2
4 697
18
18
43
5 805
251
1 125
7 224
643
643
-17
-1 962

35

-64

-84

38
40
41
52
55
56
60
63
68
71
72
74
80
81
84
85
číslo
řádku
b
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
106
108
109
110
112
114
117
127
129
130
131
133
134

-1 125
-3 124
3 870
1 199
227
37
5

-1 125
-3 188
3 109
544
256
57

11
1 479
3
2 346
2 349
42
42
8 444
Stav k prvnímu dni
účetního období
3
6 187
5 551
552
6 103
x
42
42
84
2 257
1 246
337
173
14
324
2 094
7
156
163
8 444

208
1 065
16
1 991
2 007
37
37
7 806
Stav k poslednímu dni
účetního období
4
6 317
5 551
531
6 082
151
x
84
235
1 489
6
472
1
309
161
18
303
1 270
5
214
219
7 806
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Farní charita Roudnice nad Labem

Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2011 ( V CELÝCH TISÍCÍCH KČ )
A.
I.
1
2
II.
5
6
7
8
III.
9
10
13
V.
22
24

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady celkem
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
VI.
rezerv a opravných položek celkem
Odpis dlouhodobého
25
nehmotného a hmotného majetku
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky zúčtované
31
mezi organ. složkami
32
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
B.
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
I.
celkem
2
Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
15
Úroky
18
Jiné ostatní výnosy
VI. Přijaté příspěvky celkem
27
Přijaté příspěvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
29
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před
C.
zdaněním
Výsledek hospodaření po
D.
zdanění

22

Číslo
řádku

Název ukazatele

Součet I.1. až I.4.
-501
-502
Součet II.5. až II.8.
-511
-512
-513
-518
Součet III.9. až III.13.
-521
-524
-528
Součet V.17. až V.24.
-546
-549

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
17
22
28
30

Součet VI.25. až VI.30.

Hlavní
5

Činnost
Hospodářská
6

Celkem
7

842
379
463
387
41
30
3
313
5 532
4 112
1 389
31
71
2
69

12

31

42

22

64

22

64

12

854
379
475
387
41
30
3
313
5 532
4 112
1 389
31
71
2
69

-551

32

42

Součet VII.31. až VII.32.

38

4

4

-581

39

2

2

-582
Součet I. až VIII.

40
43
44

2
6 878

34

2
6 912

Součet I.1. až I.3.

45

550

81

631

-602
Součet IV.12. až IV.18.
-644
-649
Součet VI.26. až VI.28.
-682
Hodnota VII.29.
-691
Součet I. až VII.

47
59
63
66
75
77
79
80
81

550
199
8
191
247
247
5 986
5 986
6 982

81

81

631
199
8
191
247
247
5 986
5 986
7 063

Výnosy - Náklady

82

104

47

151

C. - 34.

84

104

47

151
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DONÁTOŘI, DÁRCI, SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE V ROCE 2011
Farní charita Roudnice nad Labem používá na zajištění své činnosti více zdrojové financování: 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.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Evropský sociální fond (ESF)
Krajský úřad Ústeckého kraje – individuální projekty
Město Roudnice nad Labem
Úřad práce Litoměřice
NROS a Česká televize - Pomozte dětem – 12. ročník
Tříkrálová sbírka 2011
Arakis@Belleville, s.r.o., Arcidiecézní charita Praha, Česká federace potravinových bank - pobočka Praha, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, Gymnázium Roudnice nad Labem, Městská knihovna Ervína Špindlera, Městský úřad Roudnice nad Labem - sociální odbor,
Pekařství u Poláků, Pekařství Kraupner, Rosana, Roudnické noviny, Roudnický městský rozhlas,
Roudnická městská televize, Skautský oddíl Říp
Borissová Tamara, Černá Jana, Černá Lucie, Doušovi, Grygar Jakub, Hajný Jaromír, p. Chovanec, Jirman Luděk, Kirschnerová Jitka, P. Kočí Karel, Králová Blanka, pí. Kraupnerová, Kolocová
Olga, Lysáček Stanislav, Pekařová Aurelie, Pětník Jiří, Pětník Martin, Pětník Jakub, Pokorný Tomáš, pí Poláková, pí Rámešová, Srpová Ivana, pí Šitancová, Škranc Libor, Šustrová Jiřina, Tůmová
Milena, P.Uličný Mikuláš, Vancl Petr
Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme.

Farní charita Roudnice nad Labem
ZHODNOCENÍ ČINNOSTI
Milí čtenáři,
opět přicházíme za vámi s výroční zprávou Farní charity Roudnice nad Labem.
Rok 2011 uběhl velmi rychle. Ve srovnání s předchozími roky byl poměrně klidný. Máme zajištěny prostory pro poskytování služeb. Zajistili jsme dostatečné financování služeb prostřednictvím
dotací z EU, MPSV, KÚ Ústeckého kraje, Města Roudnice nad Labem, nadací a příspěvků od
drobných dárců. Tím se nám podařilo naplnit jeden z cílů, které jsme si stanovili pro rok 2011.
Dalším cílem, na kterém jsme usilovně pracovali, bylo zkvalitňování poskytovaných služeb.
Dotazovali jsme se uživatelů na spokojenost se službami, získávali jsme podněty pro další práci, vzdělávali jsme pracovníky, spolupracovali a vyměňovali jsme si zkušenosti s organizacemi,
které pracují se stejnými cílovými skupinami.
Co se nám však ne úplně daří, je zajistit personální stabilitu týmů. Dochází k poměrně
časté obměně pracovníků v týmech. Hlavní důvod spatřuji v nelehké, psychicky náročné práci
s klienty a v nedostatečném finančním ohodnocení v sociálních službách.
V roce 2012 chceme pracovat na transformaci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, na započatém zkvalitňování poskytovaných služeb. A prvořadým úkolem je samozřejmě
získání dostatečného objemu fi nančních prostředků na všechny činnosti organizace.
Výroční zpráva je příležitostí k poděkování donátorům, dárcům, kněžím, spolupracujícím
organizacím, spolupracovníkům, dobrovolníkům, všem příznivcům farní charity, a největší poděkování náleží zaměstnancům farní charity za jejich každodenní péči o klienty, za jejich osobní nasazení, vytrvalost, obětavost, nadšení, bez kterých by nebylo možné poskytovat služby klientům.
Chci také poděkovat našim klientům za důvěru, se kterou se svěřují do naší péče.
Poděkování náleží všem, kteří nás provázejí svými modlitbami. Duchovní podpora je pro nás
velmi důležitá a nepostradatelná.
Velmi si vážíme a jsme vděčni za jakoukoliv podporu – ať už se jedná o podporu finanční,
materiální, duchovní, podporu formou služby.
Každá výroční zpráva představuje velmi stručně popsanou činnost, důležité momenty v životě
organizace v uplynulém roce. Snažíme se výroční zprávu pojmout tak, abychom nejenom popsali
poskytované služby, splnili povinné náležitosti výroční zprávy, ale aby si každý čtenář mohl v ní
nalézt něco, co ho zaujme a bude mít zájem dozvědět se o charitě něco dalšího. Více informací
můžete nalézt na našich webových stránkách, kde se snažíme aktuálně a mnohem podrobněji
informovat širokou veřejnost o všech našich službách, aktivitách a akcích, které jsou s naší činností
úzce provázány.
S úctou
Ing. Zdenka Pětníková
ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
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FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

Vážení přátele, věříme, že vás
naše činnost oslovila. Potěší
nás, když se zastavíte osobně,
nebo nás navštívíte prostřednictvím webových stránek.

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

Můžete podpořit naši činnost:
číslo účtu: 1002130399/0800
Děkujeme

