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Věčně dobře naladěné holky ze SAS-ky

Pečlivé a trpělivé dámy z azylu

Klubáci – mládí a moudrost

Farní charita Roudnice nad Labem
Duchovní slovo na úvod
Vážení čtenáři,
služba ve prospěch potřebných je významnou součástí působení církve po celou dobu jejího trvání. Zahledíme-li se na jejího zakladatele, Pána Ježíše Krista, vidíme, že všechnu svoji pozornost obrací k lidem trpícím – nemocemi, tělesnými postiženími, chudobou, odmítáním a vyvržením, zlým
zacházením od druhých a především zlým zacházením s vlastním životem, schopnostmi a silami,
to znamená hříchem.
Už první generace křesťanů se jej snaží následovat v celém onom širokém záběru a vedle rozvíjení
života duchovního organizuje též péči o život tělesný pro slabé a znevýhodněné bližní – charitu.
I naše současná charita musí stát na těchto základech, bez toho by byla jen jednou z mnoha organizací zabývajících se prací v sociální a zdravotní oblasti. Ztratila by slanost, čemuž rozumí ten, kdo
zná evangelium.
Přeji tedy všem zaměstnancům Farní charity Roudnice nad Labem, aby nalézali radost a osobní
naplnění ve službě, která má lidem pomoci zahlédnout a pocítit lásku Boží. Děkuji jim za jejich dosavadní působení, právě tak vděčně pamatuji i na jejich předchůdce, odvážné zakladatele a štědré
dárce.
Poděkování patří rovněž panu protopresbyterovi Ludvíku Šťastnému za jeho pravidelnou kněžskou
službu v Domově svatého Josefa.
S přáním požehnaných dnů všem
Mgr. Martin Brousil, kněz – administrátor farnosti
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Základní údaje o organizaci
.Název:.............................................Farní charita Roudnice nad Labem
.Zřizovatel:..................................Arcibiskupství pražské
.Datum zřízení:........................9. 3. 1995 (schválení Zakládací listiny – stanov FCH)
.Registrace:.................................30. 10. 1996 – č. ev. 8/1-01-718/1996 u Ministerstva kultury
.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 Rce n. L.
.Počet zaměstnanců:..........30 (k 31. 12. 2012), vč. MD
.Oblast působení:..................Roudnice nad Labem a spádová oblast
Sociální služby:
pečovatelská služba
azylový dům
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Společné foto zaměstnanců FCH v roce 2012
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Fakultativní služby:
křesťansko-psychologická poradna
charitní šatník
videotrénink interakcí

Farní charita Roudnice nad Labem
Rekapitulace roku 2012
Farní charita Roudnice nad Labem patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb na roudnicku. Je členem komunitního plánování Města Roudnice nad Labem – 2 pracovních skupin: Prevence sociálně negativních jevů a Senioři a osoby se zdravotním postižením. Farní charita Roudnice
n. L. organizuje a zajišťuje Tříkrálovou sbírku na Podřipsku.
Co se nám podařilo:
udržet v provozu a bez omezení všechny
sociální a fakultativní služby
transformovat službu SAS pro rodiny
s dětmi do terénu (do té doby převážně
poskytována ambulantně formou předškolního klubu)
vytvořit 2 pracovní pozice pro osoby na
veřejnou službu z Roudnice n. L.
vytvořit a udržet do dalšího roku vyhrazené pracovní místo na veřejně – prospěšné
práce v charitním šatníku
navázat úzkou spolupráci s místním sociálním odborem – OSPOD
navázat aktivní spolupráci se studenty
a profesory Gymnázia Roudnice nad
Labem
zahájit spolupráci s Potravinovou bankou
v Ústeckém kraji
zajistit odběr základních potravin pro
matky z azylového domu se SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond)
vyhrát veřejnou zakázku na zajištění provozu Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi na 2 roky (2013–2014)
úspěšně připravit a zrealizovat:
tříkrálovou sbírku 2012 s výtěžkem
101 078 Kč
návštěvu pana kardinála Miloslava Vlka
oslavu Dne Romů při příležitosti Mezinárodního dne Romů
benefiční koncert pro farní charitu na
Zámku Roudnice
prezentaci charity na Farmářských trzích
v Roudnici a na Roudnickém vinobraní

Benefiční koncert pro charitu

Tříkrálová sbírka 2012

Návštěva pana kardinála Miloslava Vlka

Roudnické vinobraní
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Pečovatelská služba (PS)
Identifikační číslo registrace:......1761469
Adresa:.............................................................Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:.......................................................................416 838 313, 731 604 173
E-mail:...............................................................pecovatelska.sluzba@charitaroudnice.cz
Provozní doba:..........................................Po–Ne 6.00–20.00 hod.
Oblast působnosti:................................Roudnice n.L. a okolní obce do 15 km
Poplatky za službu:...............................dle platné vyhlášky
Komu je služba určena:.....................senioři, invalidní důchodci, osoby s mentálním a duševním
postižením, se sníženou soběstačností vyžadující pomoc
druhé osoby
SLUŽBU ZAJIŠŤUJE:
Vedoucí:...........................................................B. Císařová.
Sociální pracovnice:.............................I. Gutová, DiS, Mgr. A. Vekrbauerová
Sociální asistentky:...............................L. Marešová, H. Florianová, H. Kafková
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.

„O vaší službě jsem se dozvěděla od kamarádky, tak jsem to vyzkoušela. Od té doby jsem spokojená. Využívám hlavně
koupání pro manžela na charitě. Objednávám si nákup a doprovod k lékaři, vyzvedávání léků a praní ložního prádla, to
já už sama nezvládám. Jsem se vším spokojená. Pečovatelky jsou moc ochotné, kdykoliv jim zavolám, přijedou.“
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VYUŽITÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2012
Pečovatelskou službu využívalo v roce 2012 celkem 18 uživatelů:

z toho 12 osob z Roudnice n. L., 6 osob z okolních obcí
průměrně denně 6 uživatelů
Název úkonu

Celkem úkonů/rok

Celkem hod./rok

Návštěva

7 568

2 639

Pomoc při úkonech osobní hygieny

1 345

553

235

84

3

1

1 103

324

Běžný úklid do 30 min.

340

208

Běžné nákupy a pochůzky

217

97

1 433

633

97

63

779

x

17

47

Praní a žehlení prádla ( kg )

312

725

Doprava uživatelů PS (km)

44

469

362

x

x

18 536

Přesun na lůžko nebo vozík
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Jednoduché ošetřovatelské úkony (prostorová
orientace, oblékání a svlékání)

Pomoc při přípravě jídla a pití; pomoc
a podpora při podávání jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití
Dovoz obědů (manipulační poplatek)
Doprovod na vyšetření

Pronájem postele – dny
Doprava za uživateli PS služebním
automobilem – km

Na zajištění provozu pečovatelské služby jsme získali dotace z MPSV a Města Roudnice n. L
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
v domově sv. Josefa (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)
Provozní doba:..........................................nepřetržitá (24 hod. denně)
Působnost:....................................................osoby z Roudnice n. L., spádových obcí a celého kraje,
v případě volné kapacity z celé České republiky
Poplatky za ubytování:.....................dle platné vyhlášky
Komu je služba určena:.....................ženy a matky starší 18 let s dětmi do 15 let
SLUŽBU ZAJIŠŤUJE:
Vedoucí:...........................................................Bc. A. M. Pípalová
Sociální pracovnice:.............................K. Bahníková, DiS
Sociální asistentky:...............................M. Vlčáková., I. Jahnová., D. Pospíšilová, M. Horáčková.
POSLÁNÍ:
Poskytnout pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a další
podporu při zapojování do běžného, samostatného života.

V azylovém domě poskytujeme ženám a matkám s dětmi ubytování na přechodnou dobu – v trvání
maximálně 1 roku. Uživatelkám jsou k dispozici vybavené pokoje, vytvořeny podmínky pro osobní hygienu,
samostatnou přípravu stravy, prostor pro odpočinek a rozptýlení. Pracovníci zařízení pomáhají matkám
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překonat nepříznivou sociální situaci. Obvykle se snaží hledat bydlení a zajištění příjmu. Uživatelky vedeme
k samostatnosti při řešení jejich nepříznivé sociální situace, rozvíjíme jejich osobní schopnosti a dovednosti,
podporujeme vhodnou péči o sebe, dítě a domácnost. Uživatelky azylového domu mohou využívat službu
psychologické poradny, charitního šatníku a v případě potřeby dostávají potravinovou pomoc získanou
z Potravinové banky v Ústeckém kraji. Nabízíme i moderní metodu práce zaměřenou na podporu a rozvoj
rodičovských kompetencí – videotrénink interakcí. Tyto služby jsou bezplatné.

VYUŽITÍ AZYLOVÉHO DOMU V ROCE 2012
Službu využilo v průběhu roku 2012 celkem 51 osob – z toho 22 žen a 29 dětí.
„Od malička jsem byla týrané dítě. Bohužel mě to potkalo i v manželství. Mám 5 dětí. Tady na azylu mám tři. Za
celý život jsme si s dětmi prožily dost násilí jak fyzického tak psychického. Prožily jsme si dost ošklivého. Proto jsem
se rozhodla, že odejdu na azyl a vše ukončím rozvodem. Pro klid můj a mých dětí. Teď jsem v klidu a nemusím se už
bát. Hledám si bydlení a chci žít dál.“
„V květnu minulého roku jsem nastoupila do azylového domu v Roudnici se svojí dnes již 2 letou dcerkou. V azylu
jsem se sociální pracovnicí řešila svoji životní situaci, ale i krásné radosti okolo malé. Naučila jsem se zde spousty
nových a nepoznaných věcí. Dcerka se tady naučila chodit. Byla jsem zde moc spokojená. Nyní již v azylovém domě
nebydlím, žiji se svoji dcerkou v malém pronajatém bytě nedaleko Roudnice. Do azylu se však ráda a často vracím,
hlavně za pracovníky, kteří mi hodně pomohli. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že je velice dobře, že tyto zařízení
fungují a pomáhají lidem v těžkých chvílích. Touto cestou děkuji za sebe a svoji dcerku všem zaměstnancům azylu
a charity, za jejich práci a úsilí. Všem velké díky.“

Na zajištění provozu azylového domu jsme získali dotace z MPSV, Města Roudnice n. L, Krajského
úřadu Ústeckého kraje, Úřadu práce.
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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
Provozní doba:..........................................Út, St 7.30–12.00 hod. klub pro děti a rodiče
Po–Pá 12.00–16.00 hod. terén v rodinách
Oblast působnosti:................................Roudnice n. L. a blízkém okolí do 10 km
Poplatek za službu:...............................bez poplatku, pouze v případě návštěv kulturních
a vzdělávacích programů drobná spoluúčast uživatelů
Komu je služba určena:.....................rodiny s dětmi do 15 let, děti ve věku (3–7 let), kde je ohrožen
správný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace
SLUŽBU ZAJIŠŤUJE:
Vedoucí:...........................................................Lucia Ácsová
Sociální pracovnice:.............................Mgr. Renáta Brožová
Sociální asistentka:..............................Michaela Balážová
POSLÁNÍ:
Poskytnout rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci poradenství a podporu, přispívající ke
správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.

Práce se sociálně slabými rodinami, romskými, ale i neromskými je velmi potřebná a postupně se vyvinula
od aktivizačních programů s dětmi (předškolní klub) a jejich rodiči v rámci ambulantní formy, k terénnímu
působení v těchto rodinách.
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TRANSFORMACE SLUŽBY DO TERÉNU
V průběhu roku jsme zaměřili naši pozornost do terénu a ambulantní formu služby jsme zredukovali.
Důvodem byla skutečnost, že předškolní klub navštěvovalo čím dále méně dětí (většina z nich navštěvovala
přípravný ročník ZŠ).
Od 1. 7. 2012 jsme vyčlenili pro dopolední předškolní klub 2 dny v týdnu místo 5: z toho jeden den – pro
aktivizaci rodičů a dětí, další pro aktivizaci dětí samotných. Naše práce se soustředila hlavně do terénu, přímo
do domácností uživatelů a jejich dětí.
„Průnik“ do rodin nebyl vůbec jednoduchý a našim pracovnicím v přímé péči trvalo určitou dobu, než si
získaly důvěru těchto rodin a byly „přijaty“. Důvěra rodin, jejich ochota sdílet své problémy s námi a spolupracovat na zlepšení jejich životní situace je to nejcennější, co se nám v roce 2012 v službě podařilo.
Díky naší podpoře a pomoci se podařilo v několika případech zajistit pěstounskou péči pro děti našich
uživatelů (prarodičů), zajistit vhodné bydlení, zlepšit školní prospěch některých dětí, navázat spolupráci mezi
rodinou a školou, zlepšit životní podmínky rodiny, které hrozilo odebrání dětí do ústavního zařízení a jiné.
Rodiny, se kterými jsme pracovali, měly možnost využívat zdarma služby charitního šatníku – získání ošacení
a dalších potřebných věcí do domácnosti a psychologické poradenství.
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 OSPOD.

VYUŽITÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB V ROCE 2012
Službu v průběhu roku 2012 využilo 16 rodin a 25 dětí.
Zde je příběh jedné rodiny:
Pracovnice z charity mi pomáhá už skoro rok. Nemám maminku a tatínka jsem nikdy nepoznala, tak se nemám
s kým poradit o mé více členné rodině. Chodí k nám na návštěvy a vždy mi poradí, jak se můžu zachovat, nebo jak
daný problém řešit – na úřadě, ve škole i v domácnosti. Pomohla mi už v mnoha případech a naučila mě a děti
spoustu věcí. Za tuto službu jsem moc vděčná.
Na zajištění provozu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi jsme získali
dotace z MPSV, Města Roudnice n. L, Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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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
Provozní doba:..........................................Po–Čt 12.00–20.00 hod.
Oblast působení:.....................................Roudnice n. L.
Poplatek za službu:...............................bez poplatku, pouze v případě návštěv kulturních
a vzdělávacích programů drobná spoluúčast uživatelů
Komu je služba určena:.....................mladší a starší školní děti 6–15 let
mládež a mladí dospělí 15–26 let
SLUŽBU ZAJIŠŤUJE:
Vedoucí:...........................................................V. Balážová
Sociální pracovnice:.............................Bc. L. Budilová
Sociální asistenti:...................................R. Preissová, T. Mühlbach
POSLÁNÍ:
Doprovázet děti, mládež a mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku 6–26 let
v obtížných situacích a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích
aktivit přispívat k jejich začlenění do běžného života.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(6 –15 let)
„Mladší klub“– děti a mládež (6–15 let)
Provozní doba:..........................................Po–Čt 12.00–17.00 hod.
VYUŽITÍ NZDM ML. V ROCE 2012
NZDM ml. navštívilo během roku celkem 101 osob z cílové skupiny.

Jednou mi brácha řekl, že sem chodí do klubu. Chtěla jsem taky, ale byla jsem ještě malá. Líbí se mi tady, tancuji
v taneční skupině Benga čhaja a tancujeme romské a indické tance. Chodím sem protože, si tu můžu napsat domácí úkoly a doučuju se tu. Můžu tu bejt na počítačích a hrát hry. Ještě tu děláme keramiku a vaříme a hrajeme hry
a malujeme si tu. Natálka 7 let
Chodím do klubu už od malinka, nejdříve jsem chodila do předškolního klubu v charitě a teď už chodím do klubu se
svojí sestrou Zlatkou. Líbí se mi tu, protože si píšu úkoly a doučuju si tu český jazyk. Vyrábíme keramiku a maluju si tu.
Taky chodím do taneční skupiny Benga čhaja , tancujeme romské a indické tance. Moc se mi tu líbí. Mája 8 let
Chodím do klubu od malička, začala jsem už v předškolním klubu na Masaryčce. Ráda chodím do klubu Bota,
protože můžu být na počítači a tancuju v souboru tanečním Benga čhaja. Chodíme na výlety, vaříme, děláme
keramiku a hrajeme hry a soutěžíme o ceny a kreslíme. Ráda chodím do klubu, protože tu mám spoustu kamarádů
a kamarádek. Zlatka 10 let
Na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro „mladší děti“ jsme získali dotace z MPSV
a Města Roudnice n. L.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(15–26 let)
„Starší klub“– mládež a starší dospělí (15–26 let)
Provozní doba:..........................................Po–Čt 16.00–20.00 hod.
VYUŽITÍ NZDM ST. V ROCE 2012
NZDM st. navštívilo během roku celkem 66 osob z cílové skupiny.

Do zeleného domečku jsem se dostala díky Evženovi a Irence. Jednoho dne mi o klubu vyprávěli a já jsem projevila dost
velký zájem na to, aby mě tam hned druhý den zavedli. Byla jsem v klubu seznámena se všemi různými aktivitami,
které klub nabízel. Např.: keramika, tancování, malování apod. O pár let později jsme společně se 2 sestřenicemi založily
pěvecké trio Proměny. Zúčastnily jsme se mnoha festivalů a soutěží, kde jsme získaly i mnoho cenná ocenění a trofejí.
Do dnes klub ráda navštěvuji, i když to není tak pravidelné, jako kdysi v 10 letech. Dnes mi je už 19 let, a proto mě
tíží jiné věci, jak je střední škola a přijímačky na vysokou školu. Doufám, že klub budu navštěvovat do té doby, dokud
to bude možné. Také doufám, až se stanu maminkou, budou klub navštěvovat i moje děti. Strávila jsem tu velikou
část svého života a mám na klub krásné vzpomínky. Lucie 19 let
Než jsem začala chodit do klubu, chodila jsem do předškolního klubu. V malém klubu jsem chodila na taneční
soubor Benga čhaja, pravidelně jsem se souborem vystupovala. Díky klubu jsem mohla jezdit na tábory a na různé
výlety – do ZOO a taky na Kanáry k moři, to bylo supr. Taky mě hodně bavilo vaření, dost jsem se tu naučila. Klub je
v pohodě, chodím sem ráda, ale bydlím už jinde, ale někdy přijedu i s malou dcerou. Až sem už nebudu moct chodit,
bude sem určitě chodit moje holka a mým přáním je, aby také tancovala v Benga čhaja. Julie 18 let
Provoz nízkoprahového zařízení pro „starší děti a mládež“ byl do 30. 6. 2012 financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na další období jsme získali dotaci z MPSV a Města Roudnice n. L.
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Farní charita Roudnice nad Labem
Charitní šatník
Adresa:.............................................................Riegrova 652, 413 01 Roudnice n.L.
Tel.:.......................................................................416 838 313
Provozní doba:..........................................příjem věcí od veřejnosti
výdej věcí matkám z AD
výdej věcí potřebným osobám

Po–Pá 8.00–16.00 hod.
Po–Pá 9.00–10.00 hod.
Po–Pá 10.00–11.00 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. Nasbírané nevyužité ošacení se odváží zpravidla
1x za 4 měsíce do centrálního skladu Diakonie Broumov, kde se třídí a dále zpracovává, nebo
rozesílá jako humanitární pomoc do všech koutů světa.
VYUŽITÍ ŠATNÍKU V ROCE 2012
Příjem ošacení:..........................................335 x
Výdej ošacení:............................................568 x – 	z toho uživatelům FCH: 282 x
ostatním potřebným: 286 x
Provoz charitního šatníku byl v roce 2012 zajištěn osobami v rámci veřejné služby a následně
z dotace Úřadu práce Litoměřice a z výtěžku Tříkrálové sbírky 2012.

Videotrénink interakcí
V azylovém domě je matkám během jejich pobytu nabízena fakultativní služba – videotrénink
interakcí (VTI). Tato terapie probíhá v domácím prostředí a soustředí se na posilnění silných stránek
rodiče ve vztahu k dětem. Využívá práci s kamerou, kdy jsou natáčeny běžné činnosti v rodině
podle problému uživatelky, 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.
Publicita projektu

Počet dětí podpořených v roce 2012:........... 25
Počet kontaktů s nimi:................................................ 95

Na všech výstupech, materiálech souvisejících s projektem a

internetových stránkách organizace musí být uvedeno logo pr

Realizace služby VTI byla v roce 2012 zajištěna z nadačního příspěvku 13.
ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem Nadace NROS a České televize.
Ideálně doprovázeno odpovídajícím sdělením:
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„financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Če
televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

Výroční zpráva 2012
Ekonomické informace a finanční výkazy
Účetnictví organizace se v roce 2012 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 2012 je 21 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 932 000.

SAS
15 511,63
27 751,30
51 843,78
871 324,00
372,78
966 803,49

NZDM I
63 563,00
29 285,00
85 047,50
797 014,00
1 456,50
976 366,00

NZDM II
63 564,08
29 286,77
85 048,28
816 375,00
1 455,63
995 729,76
579 055,00

PS
83 530,74
63 969,61
45 647,03
1 137 433,00
94 108,35
1 424 688,73

50 000,00
464 000,00
111 903,49
340 000,00
900,00

532 156,00
93 400,00
290 612,00
36 600,00

197 844,00
30 394,12
155 388,00
18 377,00

950 000,00
287 910,59
183 000,00
7 050,00

966 803,49
0,00

952 768,00
-23 598,00

981 058,12
-14 671,64

1 427 960,59
3 271,86

Zdroje FCH 2012
2,22 %

46,44 %

2,09 %
3,81 %

Indiv. projekty KÚ ÚK 8,58 %

68 728,00
3 774,37
86 954,68

43 934,68

43 020,00
86 954,68
0,00

13,64 %

80,37 %

Kraj 2,22 %

Osobní náklady 80,37 %

MPSV 46,44 %

Spotřeba energie 5,82 %

Vlastní zdroje 13,64 %

Služby 4,86 %

Město Roudnice n. L.
23,22 %
Nadace, sbírky a dary
3,81 %
Úřad práce 2,09 %
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100 000,00
991 000,00
353 026,62
598 000,00
194 440,00
97 916,00
2 334 382,62
-21 877,13

Ch.šatník
1 067,00
13 385,31

Náklady FCH 2012

8,58 %

23,22 %

AD
173 772,55
232 486,63
63 332,41
1 779 637,00
107 031,16
2 356 259,75

6 806 802,41

FCH 2012
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní
Náklady celkem
Indiv. projekty KÚ ÚK
Kraj
MPSV
Vlastní zdroje
Město Roudnice n. L.
Nadace, sbírky a dary
Úřad práce
Výnosy celkem
HV Střediska

6 749 927,50

Výnosy

Náklady

Tabulka rozložení nákladů a výnosů dle jednotlivých středisek v roce 2011 v Kč

Spotřeba materiálu 5,89 %
3,06 %
5,89 %
4,86 %

Ostatní 3,06 %
5,82 %

Farní charita Roudnice nad Labem
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2012

(v celých tisících Kč)

AKTIVA
a
A. Dlouhodobý majetek celkem
I.
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhod. nehmotný majetek celkem
Součet I.1. až I.7.
1. Pozemky
3. Stavby
II.
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.
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
IV.
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
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
II. 5. Ostatní pohledávky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
17. Jiné pohledávky
Pohledávky celkem
Součet II.1. až II.19.
1. Pokladna
III.
3. Účty v bankách
Krátkodobý fin. Majetek celkem
Součet III.1. až III.8.
1. Náklady příštích období
IV.
2.Příjmy příštích období
Jiná aktiva celkem
Součet IV.1. až IV.3.
Aktiva celkem

PASIVA
a
A. Vlastní zdroje celkem
1. Vlastní jmění
I.
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Jmění celkem
Součet I.1. až I.3.
1. Účet výsledku hospodaření
II. 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
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
III.
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
9. Ostatní přímé daně
17.Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Součet III.1. až. III.23.
1. Výdaje příštích období
IV.
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
35
38
40
41
52
55
56
63
68
71
72
74
80
81
82
84
85

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
4 697
18
18
43
5 805
251
1 125
7 224
643
643
-17
-1 962
-84
-1 125
-3 188
3 109
544
256
57
208

37
7 806

25
373
44
2 171
2 215
26
25
51
7 260

číslo
řádku
b
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
106
108
109
110
112
114
122
127
129
130
131
133
134

Stav k prvnímu dni
účetního období
3
6 317
5 551
531

Stav k poslednímu
dni účetního období
4
6 261
5 551
531

6 082
x
151
84
235
1 489
6
472
1
309
161
18

6 082
-57
x
236
179
999
28
64

1 065
16
1 991
2 007
37

303
1 270
5
214
219
7 806

Stav k poslednímu
dni účetního období
2
4 621
18
18
43
5 805
251
1 125
7 224
653
653
-17
-2 006
-126
-1 125
-3 274
2 639
11
271
66

422
236
53
2
194
999

7 260
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Výroční zpráva 2012
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Označ.

Činnosti
Číslo
řádku

Název ukazatele

A.

Náklady

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

11

797

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

Součet I.1. až I.4.

2

786

1

Spotřeba materiálu

-501

3

401

2

Spotřeba energie

-502

4

385

II.

Služby celkem

Součet II.5. až II.8.

7

393

393

5

Opravy a udržování

-511

8

43

43

6

Cestovné

-512

9

14

14

8

Ostatní služby

-518

11

336

336

III.

Osobní náklady celkem

Součet III.9. až III.13.

12

5 471

5 471

9

Mzdové náklady

-521

13

4 090

4 090

10

Zákonné sociální pojištění

-524

14

1 369

1 369

11

Ostatní sociální pojištění

-525

15

12

12

V.

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

22

54

54

19

Odpis nedobytné pohledávky

-543

25

34

34

24

Jiné ostatní náklady

-549

30

20

20

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem

Součet VI.25. až VI.30.

31

85

85

25

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

401
11

396

-551

32

85

85
7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

Součet VII.31. až
VII.32.

38

7

32

Poskytnuté členské příspěvky

-582

40

7

Součet I. až VIII.

43

6 796

11

6 807

Náklady celkem
B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

2

7

44
Součet I.1. až I.3.

45

676

89

765

Tržby z prodeje služeb

-602

47

676

89

765

IV.

Ostatní výnosy celkem

Součet IV.12. až IV.18.

59

146

15

Úroky

-644

63

8

8

18

Jiné ostatní výnosy

-649

66

138

138

Součet V.19. až V.25

67

10

-657

73

10

Součet VI.26. až VI.28.

75

-682

77

257

257

Hodnota VII.29.

79

5 572

5 572

V.

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav.pol.

24

Výnosy z dlouhodobého fin.majetku

VI.

Přijaté příspěvky celkem

27

Přijaté příspěvky (dary)

VII.

Provozní dotace celkem

29

Provozní dotace
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

18

146

257

10
10
257

-691

80

5 572

Součet I. až VII.

81

6 651

99

6 750

5 572

Výnosy - Náklady

82

-145

88

-57

C. - 34.

84

-145

88

-57

Farní charita Roudnice nad Labem
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Donátoři, dárci, dobrovolní pomocníci
Naše upřímné poděkování patří všem níže uvedeným, díky kterým se nám daří naplňovat
základní poslání charity – pomáhat potřebným. Jsou mezi nimi instituce, organizace, firmy, ale
i jednotlivci.
 inisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
M
Evropský sociální fond (ESF)
Krajský úřad Ústeckého kraje
Město Roudnice nad Labem

Úřad práce Litoměřice
NROS a ČT – Pomozte dětem
Tříkrálová sbírka 2012

Blueroom – dreamrocková kapela
CEOL TIRE – anglická folková kapela
Gymnázium Roudnice nad Labem
GLOBUS k.s., IKEA Česká republika, s.r.o. ,
Praha 5 – Zličín
Kapitán interiéry
Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem
Mažoretky Vlčata a Vlčice
Občanské sdružení – Obnova památek a rozvojový fond Podřipska
Potravinová banka Praha, Potravinová banka
Ústeckého kraje
Pekařství u Poláků, Pekařství Kraupner
Regionálnitelevize.cz – Ústecký kraj (oblast
Litoměřicko)
Roudnické městské služby

Roudnický městský rozhlas a Roudnická
městská televize – MIS
Saxofonový kvartet ZUŠ Roudnice nad
Labem
Sbor dobrovolných hasičů v Roudnici
nad Labem
Second hand Beruška v Libochovicích
Skautský oddíl Říp z Roudnice nad
Labem
Stoklasa velkoobchod
Šlamastyka – punková kapela
WILD ROSES – rocková kapela
4SQUARE – anglická folková kapela
Zámecká restaurace v Roudnici nad
Labem
Zemědělské družstvo Bechlín

JEDNOTLIVCI:
Balážové Věra a Lucka, Barák Vlastimil, Bednář František, Blažej Jakub, Borissová Tamara, Císařovi,
Černá Jana, Čtverák Vlastimil, Douša Jiří, Chaloupková Zdenka, Jelenovi, Jirmanová Marie,
Johnston Mark, Kafková Hanka, Klement Michal, Kraupnerovi, Krejčovi – Jiří a Eva, Lapihusková
Kateřina, Wiliam Lobkowicz, Lysáček Stanislav, Lysáček František,Matiovy Jitka a Pavlína, Mareš
Dominik, Petrák Tomáš, Pětníkovi: Jiří, Martin, Jakub, Tereza, Olina, Pohořalá Karolína, Pokorný
Tomáš, Poláková, Rousová Jitka, Svobodová Ivana, Svobodová Iva, Sloupová Klára, Šafrová Klára,
Šustrová Jiřina, Tichá, Vancl Petr, Zirnzák Jiří
Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme.
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Farní charita Roudnice nad Labem
Slova ředitelky
Milí čtenáři,
na stránkách výroční zprávy, kterou jste dočetli, je malé ohlédnutí za usilovnou prací současných a několika bývalých zaměstnanců Farní charity Roudnice nad Labem v roce 2012. Prostřednictvím výroční
zprávy jsme vás chtěli obeznámit s chodem našich služeb, významnými okamžiky a událostmi, které
jsme prožili v naší organizaci v loňském roce.
Velkou událostí pro zaměstnance charity byla návštěva pana kardinála Miloslava Vlka v Roudnici nad
Labem, při které zavítal také do charity.
Uskutečnili jsme transformaci sociálně aktivizačních služeb, která spočívala v přesunu práce s rodinami hlavně do terénu, přímo do jejich domácností.
Obrovskou úlevu pro nás představovalo zajištěné financování služeb na daný rok. Získali jsme sice
o něco méně finančních prostředků, než tomu bylo v roce 2011, ale i přesto jsme byli schopni zajistit
kvalitní služby, bez jakéhokoliv omezení pro klienty.
Začali jsme spolupracovat s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji a díky ní získali zdroj základních
potravin, jako je mouka, sušené mléko, máslo, těstoviny pro maminky s dětmi v azylovém domě.
To je zmíněno jen několik důležitých momentů z loňského života charity.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala za všechny formy pomoci, které nám umožnily konat službu
pro druhé, ať už to byla pomoc finanční, pomoc materiální, pomoc ve formě služby, modlitby, bohoslužby, povzbuzení, dobrého slova o práci charity.
Prosím zachovejte nám svou přízeň.
S úctou
Ing. Zdenka Pětníková – ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
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Farní charita Roudnice nad Labem
Odborné papírování a údržbu v charitě zajišťují:
Ředitelka:
Ing. Zdenka Pětníková
Zástupkyně ředitelky, PR, projekty:
Ing. Marcela Lysáčková
Hospodářka:
Petra Urbanová
Ekonom, účetní:
Ing. Petra Fořtová Pčolarová – do 1. 8.
Michaela Brchelová – od 1. 8.
Správa budov, údržba:
Jaromír Hajný

Muži mezi námi děvčaty…
Jmenuji se Jaromír a na charitě pracuji již šestým rokem.
Když jsem po 32 letech ukončil své celoživotní zaměstnání, snažil jsem se najít další zaměstnání, ve kterém bych
mohl pracovat i jako důchodce. Když je někomu více než 50 let, těžko ho najde vhodnou práci. Zkoušel jsem různé
obory, bezpečnostní služby, skladníky apod. Nakonec jsem se dozvěděl, že farní charita hledá na zkrácený úvazek
údržbáře a správce.
Od malička mi bylo vštěpováno, že chlap se musí umět postavit ke každé práci, tak jsem se šťoural v elektrice, trochu jsem dělal se dřevem, trochu zedničil, dělal zahradnické a jiné práce. Měl jsem z práce na charitě trochu strach,
protože tu jsou samé ženy a já byl zvyklý pracovat převážně v mužském kolektivu.
Po těch pěti letech mohu říci, že mé obavy byly zbytečné, kolektiv je dobrý, práce se dá zvládnout a pokud nemám
potřebné znalosti, síly a prostředky, zabezpečím opravy jiným způsobem.
Co mi nejvíc vadí, je přístup některých ubytovaných klientek z azylu, které si nehlídají své děti a nechají je ničit náš
charitní majetek, který musí sloužit déle i ostatním, co přijdou po jejich odchodu.
Pracuji v charitě již šest let v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Za tu dobu jsem se mnohému naučil, přišel
o určité iluze a pochopil, v čem spočívá pomoc člověku.
Profesionální pomoc je diametrálně odlišná od klasické pomoci, tedy od té, co člověka napadne při slově „pomáhat“. Je to tak veliký rozdíl, že jsem to zpočátku nechápal. Ale člověk zraje. Zraje jako víno.
Pamatuji si období nástupu na „Masaryčku“. Vůbec jsem netušil, do čeho jdu. Můj první dojem byl, že si říkám:
„Nízkoprahové zařízení, to je snad pro vozejčkáře, ne?“. Jak jsem byl překvapen po vstupu do objektu číslo popisné
1492. Ale zaťal jsem zuby a sám sobě jsem si řekl: „Proč ne, jdu do toho!“ Poté nastalo peklo. Peklo pro někoho, kdo
neví zhola nic o cílové skupině, se kterou má pracovat, nové prostředí, nová pravidla, nové zkušenosti.
Co mi pomohlo? Co mne přinutilo zůstat? Právě ta potřeba někomu v něčem pomoci. Vědět, že ačkoli nevím
jak, musím docílit nějakého úspěchu, nějakého posunu. Spousty lidí mě od této práce zrazovaly. Hromada lidí měla
předsudky. Za celou dobu, co zde pracuji, jsem zjistil, jak jsou lidé hloupí. Čest výjimkám. To je vlastně to. Ta nenávist,
zlost k někomu, o kom třeba člověk neví vůbec nic. Nechci zažít události, na které svět pomalu zapomíná. Na utrpení, nenávist, nadřazenost, rasové čistky, holokaust.
Je to velice náročný job. Náročný na psychiku. Člověk se musí umět ovládat. Musí pochopit jednání, jazyk, mentalitu, musí se pokusit napojit se na myšlení druhých, porozumět, vyvodit důsledky, vyhodnotit situaci.
Líbí se mi, když se dojde k nějakému úspěchu. Každý krok do neznáma je vykoupen tvrdou realitou všedního dne.
Avšak úspěchy jsou. Jsou hmatatelné, jsou radostné. O to má člověk větší radost, když se něčeho dosáhne. Je to velmi
vzácné spojení dvou světů, které jsou si na hony vzdálené a přeci tak blízké.
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Můžete nás podpořit:
číslo účtu:
1002130399/0800
Děkujeme

Vážení přátelé,
děkujeme, že jste si našli čas na prolistování naší výroční zprávy.
Potěší nás, když od vás dostaneme nějakou zpětnou vazbu – pište, volejte,
zastavte se osobně v kanceláři nebo sledujte naše webové stránky.

