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duchovní slovo

Vážení čtenáři těchto řádků,

     jak víte, činnost Charity vyrůstá z křesťanského učení, které uskutečňuje v praxi. Nechci zde popisovat, 
jak církev v průběhu téměř již dva tisíce let uplatňuje „přikázání lásky“, které je jakoby osobně promítnuto 
v Ježíšových slovech „měl jsem hlad, žízeň, byl jsem nahý, nemocný, ve vězení“, kde se ztotožňuje s těmi 
„nejvíce ubohými“. (Ne každé náboženství si všímá potřebných.) 

    Křesťané, jejichž název se odvozuje od Krista, se tedy i dnes snaží pomáhat bližním, kteří žijí v našem okolí. 
Někteří tvrdí, že v naší společnosti by vlastně Charita vůbec neměla mít co na práci. Vždyť platíme daně  
státu, který na oplátku se má starat o potřeby lidí žijících na jeho území. Bohužel vidíme, že stát to prostě 
neumí. I když se snaží sebevíce, vždy to bude „úředník, řídící se určitými pravidly“ proti „potřebnému,  
na kterého pravidla nepamatují“, neboť je v jiné tíživé životní situaci, na kterou pravidla nepamatují. A zde je 
činnost Charity nenahraditelná. (Prvotně neřeší důvody, proč je člověk v té, které situaci, ale snaží se ihned 
pomoci a nalézt cestu, jak z tíživé situace vyjít.)

    Charita však při svém působení přidává ještě něco navíc. Oproti ostatním „civilním“ sdružením, která 
se též snaží z titulu „humanity“ pomáhat lidem a poskytovat obdobně profesionální péči potřebným,  
Charita přidává též péči „spirituální“. Člověk není jenom tělo a duch. Člověk je tělo, duch a duše. Pokud tyto 
tři složky člověka nejsou zdravé, člověk trpí. Proto je třeba pečovat o potřeby těla, včetně sociálních vazeb,  
duchovního rozvoje, ale též o klid vlastního svědomí.

     A toto vše mají na paměti pracovníci Farní charity Roudnice nad Labem. Je obdivuhodné, co vše konají. 
To je možné vyčíst z této zprávy. Je však třeba upozornit na věci, které se do „tabulek“ nevejdou. Množství 
hodin, které stojí za plánováním dalšího rozvoje, různých jednání, zvláště těch „neúspěšných“. Překonává-
ní překážek, které se objevují mnohdy tam, kde se to neočekává. Mnozí lidé, by již rezignovali, kdežto naši  
pracovníci a dobrovolníci se nenechávají odradit. Znovu a znovu se pouštějí do dalších kroků jak rozvíjet svou 
činnost. Tak se člověk ptá, jak je možné, že při tomto pracovním tempu jim ještě zbývá úsměv na rtech. (Že by 
to bylo tím spirituálním zdravím?)

     Nezbývá než vzdát velké díky všem pracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům Farní charity Roudnice 
nad Labem.

     Ať jim Pán dává své požehnání.

      o. Mgr. Ludvík Šťastný, kněz  
      děkan liberecko-chomutovský

Poznámka: Pan děkan slouží pravidelně mše svaté v charitě – v Domově sv. Josefa v Roudnici n.L.
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Slavnostní požehnání koledníků tříkrálové sbírky

Co se nám podařilo: 

• uskutečnit další ročník Tříkrálové sbírky s rekordním výtěžkem 118 105,- Kč, završený Tříkrálovým koncertem 
   v Kostele Narození Panny Marie.
• Zajistit dostatek finančních prostředků na provoz všech služeb - AD, NZDM, PS, SAS.
• Získat veřejnou zakázku v rámci IP KÚ ÚK -  na AD na období  2/2013-12/2014, změnit provoz AD a personální  
    zajištění této služby (2 sociální pracovnice + 3 sociální asistentky).  
• Vytvořit hernu v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi.
• Sehnat náhradní prostory pro provoz NZDM, SAS během rekonstrukce objektu Jungmannova 670 a přestěho- 
    vat se do konce května do havlíčkovy ulice č. p. 276.
• Pomáhat po povodních na roudnicku a mělnicku zajišťováním materiální pomoci, sociálním šetřením,  
    poskytováním psychosociální pomoci, finančním odškodňováním domácností.
• uspět ve veřejné zakázce v rámci IPO Města Roudnice nad Labem na NZDM (15-26 let) a SAS na období   
    7/2013- 6/2015.
• Přetransformovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
• Získat ocenění Charity ČR pro rok 2013.
• Získat potraviny z celostátní potravinové sbírky a sbírky studentů roudnického gymnázia.
• Připravit a zrealizovat výměnu oken v Domově sv. Josefa v Riegrově ulici č. p. 652.
• Pomoci mnoha klientům a klientkám v rámci služeb AD, NZDM, PS, SAS.
• Zkvalitňovat poskytování všech našich služeb, propojit fungování služeb.

nepodařilo se:

• Navýšit počet klientů v pečovatelské službě.
• Získat nové dobrovolníky.

Vysvětlivky:
AD – azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv. Josefa
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
PS – pečovatelská služba
SAS – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
IP KÚ ÚK – individuální projekt Krajského úřadu Ústeckého kraje
IPO – individuální projekt obce 

Shrnutí roku 2013 slovem a obrazem

Ředitelka FCH při přebírání Ceny Charity ČR (Foto: Luboš Kotek) Děti z azylu a sbírka potravin z Gymnázia

Natáčení medailonku pro Rádio Proglas Úklid po povodni v Roudnici

ShRNuTÍ ROKu 2013 SLOVEM A OBRAZEM
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Využití pečoVatelsKé služby V roCe 2013

Pečovatelskou službu využívalo v roce 2013 celkem 17 uživatelů:  
 z toho 15 osob z Roudnice n. L., 2 osob z okolních obcí 

přehled posKytnutýCh úKonů pečoVatelsKé služby V roCe 2013

název úkonu Celkem úkonů/rok Celkem hod./rok

Návštěva 5492 1879,19

Pomoc při úkonech osobní hygieny 1142 479,53

Přesun na lůžko nebo vozík 238 87,65

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 7 1,6

Jednoduché ošetřovatelské úkony  
(prostorová orientace,oblékání a svlékání)

506 168,15

Běžný úklid do 30 min. 429 193,73

Běžné nákupy a pochůzky 266 59,41

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

915 365,12

Příprava a podání jídla a pití 254 85,65

Doprovod na vyšetření 9 22

Praní a žehlení prádla                                                                      207 580

Doprava za uživateli PS služebním automobilem X 16 195 km

Služba byla finančně zajištěna z dotací MPSV, Města Roudnice n. L. a úhrad klientů 

Pečovatelská služba (PS)
identifikační číslo registrace: 1761469 
adresa:   Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem 
Gps:                                                50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E 
tel.:   416 838 313, 731 604 173 
e-mail:   pecovatelska.sluzba@charitaroudnice.cz 
provozní doba:  Po–Ne 6.00–20.00 hod. 
působnost:  Roudnice n.L. a okolní obce do 15 km 
poplatky za službu:  dle platné vyhlášky

služba je určena:    senioři, invalidní důchodci, osoby s  mentálním a  duševním postižením,  
se sníženou soběstačností vyžadující pomoc druhé osoby

službu zajišťuje: 

Vedoucí:   B. Císařová. 
sociální pracovnice:  Bc. P. Vinařová 
sociální asistentky:  L. Marešová, h. Florianová

poslání:

Podáváme pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují, ať už z důvodu věku, chronického duševního onemoc-
nění či mentálního postižení, aby si mohli udržet v životě co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím 
prostředí.

Pečovatelská služba je určená těm, jejichž zdravotní stav je omezil natolik, že sami nezvládají péči o sebe, 
svého partnera, či o domácnost, ve které žijí. Pracovnice přichází do jejich domovů a přímo zde pomáhají s 
osobní hygienou (mytí, koupání, holení), s oblékáním a svlékáním, s přípravou jídla, podáváním stravy. Vypo-
máhají s úklidem a údržbou v domácnosti, praním a žehlením prádla, nakupují a dělají pochůzky k lékaři, do 
lékárny, na poštu apod. V případě potřeby jezdí jako doprovod k lékaři, na různá vyšetření - sanitkou, nebo 
služebním autem. Sociální pracovnice se snaží každému klientovi pomoci s vyřízením příspěvku na péči. 
Pečovatelská služba je zpoplatněná, ale díky příspěvku na péči nezatěžuje natolik rodinný rozpočet. 

„utrpení mého manžela začalo přibližně již v roce 2001 a stále se zhoršovalo. nakonec přestal chodit a přidala se i 
alzheimerova choroba, což vedlo k tomu, že potřeboval stálou pečovatelskou pomoc. obrátila jsem se tedy na Farní 
charitu, o které jsem věděla, že v roudnici působí.  Pečovatelky k nám docházely denně ráno a večer.  S manželem mi 
rovněž pomáhaly naše hodné dcery, což byla pro mě částečná úleva. Přes veškerou péči o něho, mi manžel zemřel. 
bohužel je mi téměř 83 let a prodělala jsem nedávno několik operací a stále mám zdravotní potíže, proto mi pečova-
telky pomáhají i nadále s praním prádla a úklidem. Jsem s nimi opravdu spokojená. Přeji farní charitě do budoucna i 
nadále dobré pečovatelky a další pracovnice s dobrým srdcem a pozitivním sociálním cítěním.“

PEČOVATELSKÁ SLuŽBA
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„Proč jsem se ocitla na azylu? bytová krize! dále také proto, že můj bývalý partner se má vrátit z výkonu trestu a já 
mám strach. nemám finance na podnájem. a nejhlavnější důvod proč jsem tady - kdybych zde nebyla, přišla bych o 
své děti. děkuji, že mám střechu nad hlavou a že mi zde pomáháte“.

 „bydlela jsem u přítele, který mě psychicky, někdy i fyzicky týral. Zjistila jsem, že jsem těhotná a utekla jsem. Po několi-
ka měsících jsem se k němu vrátila a dala mu druhou šanci. bohužel po pár týdnech to začalo znovu a já jsem se zase 
rozhodla odejít. dostala jsem kontakt na Farní charitu tady v roudnici nad Labem, zavolala jsem a teď jsem tady …“

azylový dům pro ženy a matky s dětmi  
v domově sv. Josefa (ad) 

Služba byla finančně  zajištěna z dotací MPSV, Města Roudnice n. L., Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a od 1. 2. 2013 z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR,  

z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ 

Azylový dům je ubytovací zařízení pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly bez střechy nad hlavou. ubyto-
vání je pouze dočasné, maximálně po dobu 1 roku. Snažíme se matkám pomoct při vyřizování záležitostí na 
úřadech, soudech - při uplatňování jejich práv, pomáháme při hledání vhodného bydlení a práce, která by 
jim pomohla do budoucna finančně zajistit sebe i děti. V případě potřeby poskytujeme potravinovou pomoc 
a možnost výběru oblečení, obuvi a dalších věcí z charitního šatníku. Klademe důraz na osobní přístup a 
jednání bez předsudků, každou klientku bereme jako jedinečnou osobnost. 

Maminky mají možnost využít psychologickou poradnu, vyzkoušet videotrénink interakcí a různé volnoča-
sové aktivity. Volný čas dětí vyplňuje pedagog volného času. Matky mohou využít služby Klubíka pro menší 
předškolní děti a klubu pro školní děti. Tyto služby jsou bezplatné.  

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI 
V DOMOVĚ SV.JOSEFA

identifikační číslo registrace: 8281324  
adresa:   Riegrova 652, 413 01 Roudnice nad Labem 
Gps:                                                50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E 
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

služba je určena:    ženy a matky starší 18 let s dětmi do 18 let

službu zajišťuje: 

sociální pracovnice:  Bc. P. Špačková, K. Bahníková,DiS. 
sociální asistentky:  M. Vlčáková., I. Jahnová., D. Pospíšilová 
pedagog volného času: Bc. P. Vinařová 
psycholog:   Mgr. A. Lammelová 
Videotrenér:  Mgr. R. Brožová    

poslání:

Azylový dům v Domově sv. Josefa poskytuje ženám a matkám s dětmi v nepříznivé situaci, spojené s ne-
vhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující k samostatnému životu a 
zajištění potřeb dítěte.

Využití azyloVého domu V roCe 2013

Službu využilo během roku 2013 celkem 90 osob:  
 z toho 36 žen a 54 dětí
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SaS)

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLuŽBY PRO RODINY S DĚTMI

identifikační číslo registrace: 6392422  
adresa:   Jungmannova 670, 413 01 Roudnice nad Labem 
Gps:                                                50°25‘21.745“N, 14°15‘18.108“E 
 -    do 31. 5. 2013

adresa:   havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem 
Gps:                                                50°25‘38.258“N, 14°15‘17.345“E 
 -    od 1. 6. 2013

tel.:   608 807 463 
e-mail:   sas@charitaroudnice.cz 
 
provozní doba:  Út, St      8.00 – 12.00 hod. klub pro děti a rodiče 
   Po–Pá   12.00 – 16.00 hod. terén v rodinách 
 
oblast působnosti:  Roudnice n.L. a spádová oblast ORP  
poplatek za službu:  bezplatná služba

služba je určena:    rodiny s dětmi do 18 let

službu zajišťují: 

Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. R. Brožová 
sociální asistentky:  L. Ácsová, M. Balážová

poslání:

Sociálně aktivizační služby poskytují rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci poradenství a podporu, 
přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.

 „Službu jsem začal využívat, když ode mne odešla má žena. to jsem zůstal sám s malou dcerou. bylo to hodně těžké, 
ale musel jsem se s tím vypořádat. dcerka nechodí do školky a tak docházíme pravidelně dvakrát týdně do Klubíku. 
tu se zdokonaluje ve věcech potřebných pro školu. baví jí zpívání. Já chodím na vaření, které je zde pro rodiče, to je 
pro mne fajn, protože musím vařit i doma, tak se zde aspoň inspiruji. docházím na muzikoterapii, což je taková příjemná 
relaxace vlastně a oddychnu si při tom. Se sociální pracovnicí řeším i bytovou situaci. Pomohla mi zprostředkovat 
služby, které možná budeme potřebovat, pokud o bydlení přijdeme, ale pevně doufám, že se to nestane, chceme 
zůstat v roudnici, tady jsme doma.“

Služba pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi, aby začaly dělat něco nového, něco trochu jinak než do-
sud. Celá práce směřuje k tomu, aby nás rodina co nejdříve už nepotřebovala a vše potřebné zvládala sama. 
Pracovnice nesedí v kanceláři, ale chodí do terénu - do domácností rodin. Tam se totiž každý cítí bezpečnější, 
a proto tam jdou problémy řešit mnohem lépe i rychleji. S  uživateli také chodíme tam, kde je to potřeba - na 
úřad, do školky, do školy, k lékaři apod. V rámci služby provozujeme Klubík pro matky s dětmi, který mohou 
využívat i tatínkové, či babičky, tety, zkrátka širší rodina, pokud se na tom domluvíme. Nabízíme programy 
pro rodiče s dětmi společně, ale i pro rodiče zvlášť a v této době rodičům zajistíme hlídání dětí. Rodiče se mo-
hou učit háčkovat, vařit, pracovat s počítačem, zúčastnit se besed, přednášek, ale hlavně trávit volný čas 
smysluplně s dětmi, posílit své rodičovské dovednosti, potkat jiné rodiče a načerpat sílu do dalších všedních 
dnů. Pokud rodič třeba shání práci, nebo si najde brigádu, rekvalifikaci nebo zkrátka cokoliv, co ho někam 
„posune“, můžeme mu zajistit hlídání dětí až na tři dopoledne v týdnu. hlídání dětí ale není pouhý „dohled“ -  
v našem klubíku děti také hravou formou učíme to, co se učí v běžných mateřských školách.

FCh má pověření k sociálně-právní ochraně dětí a mládeže. Úzce spolupracujeme s místním oddělením SPOD.

Využití služby V roCe 2013

Službu využilo během roku 2013- 23 rodin:  
tj. celkem 77 osob   z toho 40 osob starších 15 let a 37 osob do 15 let

Služba byla finančně  zajištěna z dotací MPSV, Města Roudnice n. L., Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 a od 1. 7. 2013 z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, z projektu „IPO Roudnice n.L.“ 
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ChARITNÍ ŠATNÍK • VIDEOTRéNINK INTERAKCÍ

charitní šatník
adresa:   Riegrova 652, 413 01 Roudnice n.L. 
Gps:   50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E  
 
tel.:   416 838 313

provozní doba:   příjem věcí od veřejnosti  Po–Pá 8.00–16.00 hod.  
výdej věcí matkám z AD  Po–Pá 9.00–10.00 hod. 
výdej věcí potřebným osobám  Po–Pá 10.00–11.00 hod.

službu zajišťuje:  M. Folková  do 31. 7. 2013 
   L. Jokšová od  1. 8. 2013

Charitní šatník shromažďuje zachovalé oblečení (dětské, dámské, pánské), hračky a jiné věci do domácnosti 
především od lidí z Roudnice a okolních obcí. Přebíráme a třídíme i věci ze sbírek, které pro nás organizují 
občané z různých obcí, spolků. V šatníku občas vypomáhají i matky z azylového domu.  

Získané ošacení pak vydáváme nejenom matkám z azylového domu, ale i dalším potřebným osobám. Výdej 
je limitován počtem kusů na osobu. Nasbírané nevyužité věci předáváme zpravidla 4x ročně do centrálního 
skladu Diakonie Broumov, kde se dále zpracovává, nebo rozesílá jako humanitární pomoc do všech koutů světa.

Během červnových povodní v roce 2013 byl šatník uzavřen a fungoval jako humanitární sklad, kde se přijíma-
la a následně distribuovala veškerá materiální pomoc pro rodiny postižené velkou vodou.

Využití šatníKu V roCe 2013 

Příjem ošacení: 199 
Výdej ošacení:  543:  z toho - uživatelům FCh:   187 

  - ostatním potřebným:   356

Služba byla finančně zajištěna z dotace  Úřadu práce Litoměřice a z výtěžku Tříkrálové sbírky 2013. 

službu zajišťuje: Mgr. R. Brožová

Matky mohou během svého pobytu v našem zařízení vyzkoušet progresivní terapii - videotrénink interakcí 
(VTI), která probíhá v jejich domácím prostředí.  Práci s cílovou skupinou realizuje videotrenér (kvalifikovaný 
sociální pracovník) přímo v azylovém domě (tedy v „domácnostech“ uživatelek).

Pracovník se snaží posilovat silné stránky rodiče ve vztahu k dítěti. usiluje o rozvoj matek tak, aby mohly 
podporovat pozitivní rozvoj dítěte a naplňovat veškeré jeho potřeby.

Využívá práci s kamerou, kdy natáčí běžný chod a fungování rodiny. Z nahrávek pak vybírá pro ukázku takové 
momenty, kde vzájemná komunikace funguje a rodina situaci zvládá. Motivuje tím matky k většímu zájmu  
o děti a jejich potřeby.  V průběhu „zpětnovazebního rozhovoru“ diskutují nad vybranými pasážemi nahráv-
ky, to pomáhá matce uvědomit si, jaké chování umožňuje pozitivní průběh interakcí. Na základě zjištěných 
potřeb rodiny může případně doporučit využití služeb dalších subjektů - lékař, fyzioterapeut, psycholog, 
speciální pedagog atd.

Tato metoda je úspěšně používána při práci s uživatelkami již několik let a přináší viditelné výsledky.

Počet osob podpořených v roce 2013: 26 (z toho 9 žen, matek a 17 dětí) 

Služba byla finančně zajištěna z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, z projektu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“

Videotrénink interakcí
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PSYChOLOgICKÁ PORADNA • POTRAVINOVÁ POMOC

Psychologická poradna
adresa:   Riegrova 652, 413 01 Roudnice n.L. 
Gps:   50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E  
 
tel.:   416 838 313 
Kontakt:   psycholog@charitaroudnice.cz

provozní doba:   Út, Pá  9.00 – 15.00 hod.

službu zajišťuje:  Mgr. M. Auerová  do 31. 3. 2013 
   Mgr. A. Lammelová  od 1. 4. 2013

Psychologická poradna nabízí odbornou psychologickou pomoc při zvládání složitých životních situací, one-
mocnění nebo při zvýšené zátěži uživatelům sociálních služeb, zaměstnancům a podle potřeby i obyvatelům 
Roudnice n. L., případně dalším zájemcům. 

Služba je poskytována formou individuálního i skupinového sezení. Jedná se o poradenské a podpůrné roz-
hovory, krizové intervence a v případě systematičtější spolupráce o psychoterapii. Během roku se uskuteč-
nilo 57 konzultací s klientkami azylového domu, 2 konzultace s klienty SAS, 1 konzultace s klientkou NZDM, 4 
konzultace s klienty PS a 12 konzultací s pracovníky charity. Kromě toho byly poskytnuty 4 krizové intervence 
v rodinách postižených povodněmi v červnu 2013.

V rámci azylového domu se psycholožka účastnila pravidelných komunitních setkání, realizovala besedy pro 
maminky. Interně vzdělávala pracovníky FCh v oblasti komunikace s dětmi, sebepoškozování a sebevražed-
ném jednání osob. 

Služba byla finančně  zajištěna z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, z projektu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ 

Farní charita Roudnice nad Labem dlouhodobě spolupracuje s potravinovou bankou, konkrétně Potravinovou 
bankou v Ústeckém kraji (PBÚK). Z této banky získáváme každoročně potraviny pro maminky z azylového 
domu, rodiny z terénu, či děti a mládež z nízkoprahového klubu. Jsou to v převážné míře potraviny k okamžité 
spotřebě -  z obchodní sítě ALBERT a gLOBuS, které tyto řetězce věnují bance. 

Jsme zapojeni do programu SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), ze kterého jsme osobám bez přístřeší, 
v našem případě matkám z azylu, přidělovali mouku, těstoviny, sušené mléko a máslo, když byly ve finanční 
tísni.

Z Potravinové banky Ústeckého kraje jsme ještě ke konci roku přijali trvanlivé potraviny z celorepublikové 
sbírky, která probíhala na území České republiky v sobotu 16. listopadu v obchodní síti prodejen TESCO a u 
dalších prodejců.

Získané potraviny - mouku, cukr, sůl, olej, mléko, rýži, luštěniny, těstoviny, konzervy, čaje, případně sladkos-
ti, podle aktuální potřeby vydáváme maminkám v azylovém domě, ale i rodinám, nebo osobám, které jsou v 
složité finanční a sociální situace a mnohdy nemají pro sebe a své děti ani peníze na jídlo.

 V roce 2013 se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci s firmou EMCO s.r.o., která sídlí v nedalekých 
hrdlech a vyrábí výrobky zdravé výživy. Našim uživatelům jsme díky jim obohatili jídelníček o ochucené kaše, 
müsli, tyčinky, či sušenky, které nám firma věnovala.    

Sbírku trvanlivých potravin pro nás na gymná-
ziu v Roudnici n. L. zorganizovala Mgr. Lapihus-
ková společně se svými studenty. Do sbírky na 
škole se zapojili studenti i pedagogové školy. 
Jelikož se sbírka setkala s příznivou odezvou, 
chtějí v této aktivitě pokračovat.

Nezapomínáme ani na jednotlivce, kteří nám 
nosí své přebytky - např. ovoce, zeleninu, 
chleba, pečivo, nebo trvanlivé potraviny, které 
sami nakoupí a věnují prostřednictvím charity 
potřebným.

Potravinová pomoc
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NÍZKOPRAhOVé ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (nZdm)
identifikační číslo registrace: 6392422  
adresa:   Jungmannova 670, 413 01 Roudnice nad Labem 
Gps:                                                50°25‘21.745“N, 14°15‘18.108“E 
 -    do 31. 5. 2013

adresa:   havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem 
Gps:                                                50°25‘38.258“N, 14°15‘17.345“E 
 -    od 1. 6. 2013

tel.:   608 477 286 
e-mail:   klub@charitaroudnice.cz

Kapacita:   35 osob 
 
provozní doba:  Po – Čt  12.00 – 20.00 hod. 
oblast působnosti:  Roudnice n. L.  
poplatek za službu:  bez poplatku

služba je určena:    mladší a starší školní děti 6 - 15 let 
mládež a mladí dospělí 15 - 26 let

službu zajišťují: 

Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. I. Suchaničová, Bc.L. Budilová 
sociální asistenti:  R. Preissová, T. Mühlbach, V. Balážová, K. Ďurinová

poslání:

Doprovázet děti, mládež a mladé dospělé z Roudnice nad Labem a okolí ve věku 6-26 let v obtížných situ-
acích a prostřednictvím sociální práce a nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit přispívat k jejich 
začlenění do běžného života.

Nízkoprahové zařízení je určeno dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas na ulici, v partě či jinak neorga-
nizovaně. Máme pro ně otevřeno ve všední dny během školního roku, ale také přes prázdniny. Provozní doba  
a program jsou rozděleny samostatně pro mladší děti ve věku 6 - 15 let a starší ve věku 15 - 26 let.

Přístup do klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu 
volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak i ve volbě vykonávaných činností. V klubu nachází pocit 
bezpečí, přijímáme je zde takové, jací jsou. Mohou zde smysluplně strávit svůj volný čas prostřednictvím 
volnočasových aktivit - např. stolní fotbal, šipky, společenské hry, nebo arteaktivity (výrobky z keramiky, 
papíru, batiky, textilu apod.). Nabízíme jim pomoc při vypracování školních úkolů, doučujeme je, když o to 
požádají, poskytujeme podporu, odbornou i lidskou radu, informační servis, organizujeme vzdělávací a te-
matické besedy nebo zprostředkováváme následné služby. Mohou zde číst knížky a časopisy, půjčovat si je 
domů, pracovat s počítačem a internetem. 

Klademe důraz na individuální přístup ke každému, vztahy jsou založeny na důvěře a respektování svobod-
ného rozhodnutí. Naše klienty vedeme k samostatnosti, odpovědnosti za svůj život a získávání kompetencí 
a dovedností potřebných v běžném životě.

V roce 2013 jsme se museli koncem května kvůli rekonstrukci prostor v Jungmannově ulici přestěhovat  
na nezbytně nutnou dobu do „zeleného domečku“ v havlíčkově ulici. Prostory v podkroví nám pronajala 
místní římskokatolická farnost. Po náročném sestěhování, při kterém také pomáhali  klienti, se najednou 
zvedla hladina Labe a začaly povodně. Jelikož dům v havlíčkově ulici je na nábřeží a bývá pravidelně zapla-
vován, nebylo tomu jinak ani teď. Museli jsme tudíž počkat, až se vše po povodních uklidí. Začátkem prázdnin  
nastoupila nová sociální pracovnice, která se stala zároveň vedoucí a v nových prostorách zahájila společně 
s kolegy „novou éru našeho NZDM“.
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NÍZKOPRAhOVé ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6-15 Let) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15-26 Let)
„Mladší klub“– děti a mládež (6 – 15 let) 

provozní doba: Po – Čt   12.00 – 17.00 hod.

Využití služby nzdm V roCe 2013

NZDM navštěvovalo během roku celkem 93 osob z cílové skupiny

„Starší klub“– mládež a starší dospělí (15 – 26 let) 

provozní doba: Po – Čt   16.00 – 20.00 hod.

Využití služby nzdm V roCe 2013

NZDM navštěvovalo během roku celkem 41 osob z cílové skupiny

„Klub znám už dlouho, chodila jsem do předškolního klubu se starší ségrou. Ve větším klubu je to super. Koukáme na 
filmy, děláme keramiku nebo soutěžíme. mám to tu ráda. taky se tu doučuju do školy.“ Mája, 9 let

„do klubu jsme začali chodit, když jsme přišli do azylu. Je tady fajn, líbí se nám tady a jsou tady super pracovníci. 
moc nás bavil příměstský tábor - výlety, procházky a také program, co jsme tady měli. Škoda, po prázdninách se s 
mamkou budeme stěhovat.“ Martin a Lucka

Služba byla finančně zajištěna z dotací MPSV, Města Roudnice n. L. a Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

„Jsem strašně ráda za tyhle prostory a za klub, který pro nás funguje. Kdyby nebyl, nevím, co bych dělala. můžu tu 
trávit svůj volný čas, setkávat se tady s kámoši, poslouchat hudbu, koukat na filmy nebo hrát fotbálek. Pracovníci mi 
taky pomáhají se školou a doučováním, můžu si s nimi o čemkoliv pokecat, vždy mě vyslechnou a poradí. Jsem ráda, 
že něco takového existuje“. Lucka, 16 let

„do klubu chodím od letošního září. Jsem moc rád, že tu klub je. V klubu se cejtím dobře. mám osobní problémy a klub 
užívám jako místo, kde na ně můžu zapomenout. Když byl nějaký problém, tak mi v klubu dokázali poradit. navíc můžu 
v klubu hrát na kytaru, což je super, protože si ji můžu půjčit přímo tam“. Martin, 19 let

Služba byla finančně  zajištěna z dotací MPSV, Města Roudnice n. L., Krajského úřadu Ústeckého kraje  
a od 1. 7. 2013  z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, z projektu „IPO Roudnice n.L.“ 
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Prudké deště koncem května začaly zvedat řeky v Čechách a Labe začíná ohrožovat lidi a města ve svém 
povodí. hrozí opět povodně. Města a obce se začaly připravovat na povodně, stavět protipovodňové bariéry 
a lidé žili ve strachu o svá obydlí.

Do pomoci se automaticky zapojuje i naše roudnická charita. Při koordinaci povodňové pomoci na roudnicku 
spolupracuje s Městem Roudnice n. L., starosty postižených obcí - Vědomice, Dobříň, Kozlovice, Černěves, 
Záluží, Kyškovice, Brzánky, Židovice, Chodouny - Lounky, Arcidiecézní charitou Praha a Charitou Česká re-
publika. 

Okamžitě jsme nabídli:

  přechodné ubytování evakuovaným osobám v Domově sv. Josefa 
  pomoc zaměstnanců FCh se zajištěním majetku před povodní 
  služební auto na převoz                          

Po opadnutí velké vody se zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci  zapojili do přímé pomoci při odstraňování 
následků způsobených škod v Roudnici a blízkých obcích.

Z humanitárního skladu v Praze, zřízeného ADCh Praha, zajišťujeme čistící, dezinfekční, hygienické potřeby a 
úklidové prostředky pro centrální sklad v Roudnici nad Labem, odkud materiál odebírají okolní obce.

Na základě pokynů Charity ČR jsme od pátku 14. 6. zahájili sociální šetření v terénu - v postižených obcích na 
roudnicku a mělnicku. Přímo od občanů zasažených povodní jsme zjišťovali stav poškození jejich majetku, na 
základě kterého byla rozdělována materiální a pak i finanční pomoc od Charity ČR. 

Do všech navštívených domácností jsme předávali povodňový balíček. Následně se do rodin vozila i další mate-
riální pomoc - lopaty, košťata, holinky, úklidové, čistící a drogistické prostředky, povlečení, polštáře a přikrývky, 
ručníky, oblečení a balená voda. Tyto věci jsme získali z humanitárního skladu ADCh v Praze, kam je nosili jednak 
obyvatelé Prahy, ale i firmy a obchodní řetězce.   V případě potřeby jsme poskytovali i psychologickou pomoc  
a krizovou intervenci. Aktivity spojené s povodněmi byly zakončeny v úterý 2. července 2013.

Sociální šetření proběhlo na roudnicku v těchto obcích: Brzánky, Černěves, Dobříň,  hrobce, Kyškovice, Libo-
tenice, Lounky, Záluží, Kozlovice, Vědomice celkem 66 postižených domácnostech. 

2 fotografie 

Sociální šetření probíhalo i na mělnicku: navštívili jsme obyvatele Dolních Beřkovic, horních Počápel, Křive-
nic a Vlíněvse - celkem  78 postižených domácností.  

         

2 fotografie

Farní charita Roudnice nad Labem podle výsledků šetření v rodinách navrhla finanční odškodnění ve výši  
4 237 000 Kč pro 131 rodin. Vlastní odškodnění probíhalo ve dvou etapách. V 1. kole dostala každá domácnost 
finanční dar maximálně do výše 20 tisíc korun. Ve 2. kole získalo finance už pouze 111 nejvíce postižených 
domácností. Finance na odškodnění jsme získali z prostředků Charity ČR (jejího povodňového sbírkového 
účtu) a daru německé charity - Der Deutsche caritas Verband, která na povodně v Čechách poslala velký 
finanční obnos.  

POVODNĚ 2013

roudnická charita pomáhala při povodních

Pracovník charity v Lounkách (Foto: Luboš Kotek)

Sociální šetření Křivenice (Foto: Luboš Kotek)Sociální šetření mělnicko (Foto: Luboš Kotek)

Tým charity v Lounkách
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Farní charitu Roudnice nad Labem oslovila Charita Česká republika, aby pro zaměstnance Ministerstva práce 
a sociálních věcí a České správy sociálních zabezpečení vytipovala obec na roudnicku, postiženou povod-
němi, do které by mohli věnovat výtěžek své finanční sbírky.

Černěves byla jednou z několika obcí, kde farní charita pomáhala. Během povodní byla vesnička dost po-
škozená a nebýt ochranného valu, který občané udělali společně s dobrovolnými hasiči na návsi, zasáhla 
by voda větší část obce. Na základě šetření charity v postižených domácnostech a konzultací se starostkou 
obce Jitkou Dyrynkovou, byly vytipovány 4 rodiny, které dostaly peněžní dar z této sbírky.  

Obec Černěves ve čtvrtek 27. června 2013 navštívila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. 
Starostce obce předala finanční dar pro rodiny postižené povodní. Paní ministryně přivezla šek na 69. 501,- Kč.

 Při své návštěvě se setkala na obecním úřadě nejenom se starostkou, ale i se zastupiteli obce a vedením 
roudnické charity, která celou akci zaštiťovala. Navštívila i poškozenou rodinu, kde si osobně prohlédla rodin-
ný dům a promluvila s mladou rodinou, která v domečku bydlí.

Rok 2013 byl pro naši organizaci hodně náročný. Způsobily to především jarní povodně, které do naší charity 
vnesly „nečekané rozvíření poklidně plynoucího chodu“. 

Velké pracovní nasazení celého kolektivu zaměstnanců a dobrovolníků si všimla i Charita ČR, která povodňo-
vou pomoc na našem území koordinovala a rozhodla se naši charitu ocenit.

Při příležitosti Dne charity - 27. září převzala z rukou vrcholných představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa 
Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem - Ing. Zdenka Pětníková - 
Cenu Charity ČR. Slavnostní udílení cen proběhlo v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1.

udílená cena je poděkováním vynikajícím pracovníkům a dobrovolníkům za nelehkou a obětavou práci  
na podporu charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická 
charita. V roce 2013 na návrh Arcidiecézní charity Praha tuto cenu získala naše paní ředitelka. 

Během sedmi let ve funkci dokázala Ing. Pětníko-
vá rozvinout činnost farní charity a učinit ji vý-
znamným místem charitní pomoci v celém regionu  
podřipska. Svoji akceschopnost osvědčil tým paní 
Pětníkové také v rámci povodňové pomoci.

Slavnostního udílení cen se zúčastnilo, kromě 
oceněné paní ředitelky, také několik současných  
a bývalých zaměstnanců Farní charity Roudnice n. L.  
a její nejbližší rodinní příslušníci.

Farní charita Roudnice nad Labem se stala zprostředkovatelem pomoci od pracovníků státní instituce, která 
byla a stále je za svoji práci často kritizována. V tomto případě však musíme poděkovat za jejich štědrost, 
která pomohla konkrétním rodinám s dětmi.

POVODNĚ 2013 • OCENĚNÍ CENOu ChARITY ČR

Farní charita zprostředkovala finanční dar ocenění cenou charity Čr

Oceněná ředitelka se zaměstnanci (Foto: Luboš Kotek)

Oceněná ředitelka se svými nejbližšími (Foto: Luboš Kotek)
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Tradičně na začátku každého roku pořádá Charita Česká republika tříkrálovou sbírku.  
Na Podřipsku ji zaštiťuje Farní charita Roudnice n. L. 

Sbírka probíhala v Roudnici n. L., Budyni n. O. a  15 obcích Podřipského vikariátu, od čtvrtku 3. ledna do neděle 
6. ledna 2013. Během těchto dnů se zapojilo do sbírky celkem 43 koledníků, 9 dobrovolníků a 17 zaměstnanců 
charity. 

Tříkrálová sbírka byla oficiálně zahájena ve čtvrtek 3. ledna 2013 na Karlově náměstí, kam přišel všechny 
koledníky pozdravit a požehnat jim P. Martin Brousil. Vyvrcholením sbírky byl tříkrálový koncert. V podvečer 
6. ledna 2013 se v Chrámu Narození Panny Marie v Roudnici n. L. shromáždili koledníci a příznivci charity.  
V rámci programu vystoupila hudební skupina AVALON, studenti dramatického kroužku místního gymnázia 
a Komorní duo. 

FCh účtuje v podvojném účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

V r. 2013 jsme vykázali hospodářskou činnost z pronájmu bytových prostor a výnosů z finančního majetku.
Účetní jednotka nemá žádný podíl v jiných účetních jednotkách.

Farní charita prodala podílové listy České spořitelny ve výši 335 tis. Kč. Prostředky byly použity k financování 
výměny oken, parapetů a žaluzií v Domově sv. Josefa. 

FCh organizovala povodňovou pomoc vytopeným domácnostem na mělnicku a roudnicku. Rozdělila přímou 
finanční pomoc ve výši 4 237 tis. Kč. Finanční pomoc byla účtována přes průběžnou položku, aby nezkreslila 
celkové náklady a výnosy organizace.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 je 20,2 osob.

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

V roce 2013 se podařilo do tříkrálových kasiček vybrat úplně nejvyšší výtěžek ze všech ročníků - 118 105 Kč. 
Část výtěžku, která připadla charitě, byla použita na zajištění provozu charitního šatníku, nákup vybavení 
azylového domu a zajištění volnočasových aktivit dětí z azylového domu a nízkoprahového klubu během 
letních prázdnin. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA • EKONOMICKé INFORMACE

tříkrálová sbírka 2013 ekonomické informace

na tyto zaměstnance byly vynaloženy celkové osobní náklady:        5 718 tis. Kč  

z toho: mzdové náklady: 4 156,3 tis. Kč

              mzdové náklady povodně: 179,1 tis. Kč

              zákonné sociální pojištění: 993,0 tis. Kč

              zákonné zdravotní pojištění: 358,6 tis. Kč

              náhrada mzdy-nemoc : 31,0 tis .Kč

Celková hodnota přijatých příspěvků a darů (účet 682) je 363  tis. Kč

Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost činí +78  tis. Kč

Výsledek hospodaření za hlavní činnost činí -72  tis. Kč

Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl vypořádán na účet 932000.
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ZDROJE FCH 2013

IP KÚ ÚK

Kraj

MPSV

Vlastní zdroje

Město Roudnice n.L.

Nadace, sbírky a dary

Úřad práce

IPO Roudnice n.L.

ADCH

DCV

NÁKLADY FCH 2013

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Služby

Osobní náklady

Ostatní

FINANČNÍ VÝKAZY – NÁKLADY, VÝNOSY, ROZVAhA

rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč) FCh 2013 SAS NZDM I NZDM II PS ad poVodnĚ Ch. šatník 

ná
kl

ad
y

Spotřeba materiálu 18 961,90 80 829,10 25 944,90 61 099,00 130 426,60 24 374,50 50,00

7 
23

2 
27

5,
33Spotřeba energie 36 783,29 47 458,94 34 508,20 72 123,67 164 633,32 7 178,00

Služby 67 806,30 61 413,96 59 884,70 189 615,64 254 748,50 10 166,00 40 229,15

Osobní náklady 913 953,00 540 435,00 711 825,00 1 039 666,00 2 164 079,00 227 455,00 120 591,00

Ostatní 668,00 5 275,53 333,00 75 840,13 37 948,00 5 971,00 0,00

náklady celkem 1 038 172,49 735 412,53 832 495,80 1 438 344,44 2 751 835,42 267 966,50 168 048,15

Vý
no

sy

IP KÚ ÚK   2 071 667,00

7 
23

8 
39

3,
29

Kraj 25 000,00 22 500,00 7 500,00 8 333,00

MPSV 232 000,00 450 000,00 250 000,00 950 000,00 90 000,00

Vlastní zdroje 21 026,49 23 355,53 21 870,80 341 219,66 505 459,16 5 000,00 47 741,15

Město Roudnice n.L. 162 966,00 237 260,00 79 086,00 144 859,00 53 257,00

Nadace, sbírky a dary 0,00 2 297,00  6 000,00 25 503,00 26 821,00

Úřad práce   93 486,00

IPO Roudnice n.L. 597 180,00 474 039,00

ADCh 94 192,00

DCV 168 774,50

Výnosy celkem 1 038 172,49 735 412,53 832 495,80 1 442 078,66 2 754 219,16 267 966,50 168 048,15

hV střediska 0,00 0,00 0,00 3 734,22 2 383,74 0,00 0,00

tabulKa rozložení náKladů a Výnosů dle jednotliVýCh střediseK V roCe 2013 V Kč

náKlady Farní Charity 2013zdroje Farní Charity  2013

NÁKLADY FCH 2013

IP KÚ ÚK

Kraj

MPSV

Vlastní zdroje

Město Roudnice n.L.

Nadace, sbírky a dary

Úřad práce

IPO Roudnice n.L.

ADCH

DCV

IP KÚ ÚK 

Kraj 

MPSV 

Vlastní zdroje 

Město Roudnice n. L.

NÁKLADY FCH 2013

IP KÚ ÚK

Kraj

MPSV

Vlastní zdroje

Město Roudnice n.L.

Nadace, sbírky a dary

Úřad práce

IPO Roudnice n.L.

ADCH

DCV

Nadace, sbírky a dary 

Úřad práce 

IPO Roudnice n.L. 

ADCh 

DCV

aKtiVa číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období
a b 1 2

a. dlouhodobý majetek celkem 1 4 621 4 203
I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 18 17

Dlouhod. nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. 9 18 17

II.

1. Pozemky 10 43 43
3. Stavby 12 5 805 5 805
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 251 251
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 1 125 1 125

hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 20 7 224 7 224
III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23 653 321

Dlouhodobý fin. Majetek celkem Součet III.1. až III.7. 28 653 321

IV.

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 -17 -17
6. Oprávky ke stavbám 34 -2 006 -2 049
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35 -126 -168
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 -1 125 -1 125

Oprávky k dlouhod. majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. 40 -3 274 -3 359
b. Krátkodobý majetek celkem 41 2 639 2 913

II.

1. Odběratelé 52 11 51
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 271 283
5. Ostatní pohledávky 56 66 143
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63  118
17. Jiné pohledávky 68 25 11

Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 71 373 606

III.
1. Pokladna 72 44 8
3. Účty v bankách 74 2 171 2 280

Krátkodobý fin. Majetek celkem Součet III.1. až III.8. 80 2 215 2 288

IV.
1. Náklady příštích období 81 26 19
2.Příjmy příštích období 82 25  

Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 84 51 19
aktiva celkem 85 7 260 7 116

pasiVa číslo řádku
Stav k prvnímu dni

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období
a b 3 4

a. Vlastní zdroje celkem 86 6 261 6 005

I.
1. Vlastní jmění 87 5 551 5 551
2. Fondy 88 531 270
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 89

Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90 6 082 5 821

II.
1. Účet výsledku hospodaření 91 x 6
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 -57 x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 236 178

Výsledek hospodaření Součet II.1 až II.3. 94 179 184
b. Cizí zdroje celkem 95 999 1 111

III.

1. Dodavatelé 106 28 60
3. Přijaté zálohy 108 64 51
4. Ostatní závazky 109   
5. Zaměstnanci 110 422 352
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 112 236 185
9. Ostatní přímé daně 114 53 39
17.Jiné závazky 122 2 2
22. Dohadné účty pasivní 127 194 218

Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23. 129 999 907

IV.
1. Výdaje příštích období 130   
2. Výnosy příštích období 131  204

Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 133  204
pasiva celkem 134 7 260 7 116

Spotřeba materiálu 

Spotřeba energie 

Služby 

Osobní náklady 

Ostatní

NÁKLADY FCH 2013

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Služby

Osobní náklady

Ostatní
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FINANČNÍ VÝKAZY – VÝSLEDOVKA • ZPRÁVA AuDITORA

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
(v celých tisících Kč) 

oz
na

č.

název ukazatele
číslo
řádku

činnosti

hlavní hospodářská Celkem
5 6 7

a. náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 697 7 704

1 Spotřeba materiálu -501 3 342 342

2 Spotřeba energie -502 4 356 7 363

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7 684 684

5 Opravy a udržování -511 8 309 309

6 Cestovné -512 9 20 20

8 Ostatní služby -518 11 355 355

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12 5 718 5 718

9 Mzdové náklady -521 13 4 350 4 350

10 Zákonné sociální pojištění -524 14 1 351 1 351

11 Ostatní sociální pojištění -525 15 17 17

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18 1 1

16 Ostatní daně a poplatky -538 21 1 1

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 41 41

22 Dary -546 28 5 5

24 Jiné ostatní náklady -549 30 36 36

VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 
celkem

Součet VI.25. až VI.30. 31 421  421

25 Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -551 32 86  86

27 Prodané cenné papíry a podíly -553 34 335 335

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38 0 0

32 Poskytnuté členské příspěvky -582 40 0 0

náklady celkem součet i. až Viii. 43 7 561 7 7 568

b. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45 557 83 640

2 Tržby z prodeje služeb -602 47 557 83 640

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 59 285 285

15 Úroky -644 63 8 8

18 Jiné ostatní výnosy -649 66 277  277

V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav.pol. Součet V.19. až V.25 67 335 2 337

20 Tržby z prodeje cenných papírů -653 69 335 335

24 Výnosy z dlouhodobého fin.majetku -657 73 2 2

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75 363 363

27 Přijaté příspěvky (dary) -682 77 363 363

VII. Provozní dotace celkem hodnota VII.29. 79 5 949 5 949

29 Provozní dotace -691 80 5 949 5 949

Výnosy celkem součet i. až Vii. 81 7 489 85 7 574

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - náklady 82 -72 78 6

d. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84 -72 78 6
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DÁRCI, DOBROVOLNÍ POMOCNÍCI • SLOVO ŘEDITELKY

donátoři, dárci, dobrovolní pomocníci Slovo ředitelky
naše upřímné poděkování patří níže uvedeným, díky kterým se nám daří naplňovat poslání charity - pomá-
hat potřebným. Jsou mezi nimi instituce, organizace, firmy, ale i jednotlivci.

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 
  Evropský sociální fond (ESF) 
  Krajský úřad Ústeckého kraje  
  Město Roudnice nad Labem 
  Úřad práce Litoměřice 

 
  Arakis & Belleville, s.r.o. 
  Arcidiecézní charita Praha 
  Emco, spol. s.r.o. 
  gymnázium Roudnice nad Labem 
  Charita Česká republika 
  hudební skupina AVALON a Komorní duo 
  Klub matek horní Beřkovice 
  Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem 
  Litoměřický deník 
  Ovocnářství - Petrásek 
  Potravinová banka Ústeckého kraje 
  Pekařství u Poláků 
  Pekařství Kraupner 
  Radio Proglas - Studio Kristián v Praze Dejvicích 
  Regionálnitelevize.cz - Ústecký kraj (oblast Litoměřicko) 
  Roudnický městský rozhlas 
  Roudnická městská televize - MIS 
  Římskokatolická farnost Budyně n. Ohří 
  Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem 
  Saxofonový kvartet ZuŠ v čele s A. Kyzlíkem 
  Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem 
  Second hand Beruška v Libochovicích

Borissová Tamara, P. Brousil Martin, Císař Vladimír ml., Císař Vladimír st., Černá Jana, hajný Jaromír,  
hejhalová Irma, hejnic Vladan, Chmelíková Marie, MuDr. Chaloupková Zdenka, Janda Vladimír, Jelínková Lenka, 
Ing. Kirschnerová Jitka, pí. Kraupnerová, Ing. Krejčí Jiří, Mgr. Krejčová Eva, E. Krpatová, Mgr. Lapihusková 
Kateřina, Lidiaková Ivana, Ing. Lysáček Stanislav, Dr. Petrák Tomáš, Pětníkovi: Jiří, Martin, Jakub, Tereza, 
Vojtěch, Ing. Olga Pětníková, Ing. Pohořalá Karolína, pí. Poláková, Rališová Renáta, Mgr. Svobodová Ivana, 
Špačková Jaroslava, Bc. Špačková Pavla, P. Šťastný Ludvík, Šustrová Jiřina, P. uličný Mikuláš, Bc. Vinařová 
Pavlína 

Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme.  

Vážený čtenáři,

shrnout do výroční zprávy celý rok 2013, vše, co se v něm událo, samozřejmě není možné. Snažili jsme se 
proto vypíchnout aspoň některé události, které byly pro farní charitu důležité nebo podstatným způsobem 
ovlivnily její činnost. Tyto jsme vám přiblížili textem, fotografiemi, čísly. 

Život neziskové organizace závisí vždy na získání dostatečného objemu finančních prostředků na provoz 
služeb. Tím, že jsme uspěli ve 2 veřejných zakázkách, získali jsme jistotu financování 3 služeb na dobu téměř 
2 let.

V azylovém domě pro ženy a matky s dětmi jsme změnili personální zajištění a provoz. Tím se zvýšila kvalita 
poskytované služby a pomohli jsme většímu počtu klientek oproti předchozím rokům.

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dostála podstatných změn. Přesunuli jsme gró práce do 
terénu – přímo do domácností rodin, rozšířili cílovou skupinu, zřídili Klub pro matky s dětmi.

Z důvodu plánované rekonstrukce objektu v Jungmannově ulici 670, jsme se museli vystěhovat a zajistit 
náhradní prostory pro NZDM a SAS, což nebylo vůbec jednoduché. Díky vstřícnosti pátera Brousila jsme do-
stali do pronájmu podkrovní prostory v havlíčkově ulici 276, kde jsme plánovali pokračovat se službami od 
června. To nám však překazila povodeň, která zasáhla roudnicko a mělnicko. Všichni zaměstnanci, se kromě 
zajišťování chodu jednotlivých služeb, zapojili do pomoci při odstraňování následků škod po povodni. Za tuto 
pomoc a velké nasazení jim patří velký dík.

Koncem roku, kdy se většina lidí připravovala na vánoční svátky, nás ještě čekala výměna oken v Domově sv. 
Josefa a výplata 2. kola finančního odškodnění domácností, postižených povodněmi. Ale i to jsme nakonec 
zvládli. 

Výroční zpráva dává příležitost poděkovat všem donátorům, dárcům, kněžím, spolupracujícím organizacím, 
spolupracovníkům, dobrovolníkům, příznivcům farní charity. Velký dík náleží všem zaměstnancům farní cha-
rity za jejich každodenní péči o klienty, za jejich osobní nasazení, vytrvalost, obětavost, nadšení, bez kterých 
by nebylo možné poskytovat služby klientům. Chci poděkovat našim klientům za důvěru, se kterou se svěřili 
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, 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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