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FARNÍ CHARITA
ROUDNICE NAD LABEM

Farní charita Roudnice n. L. se představuje
Farní charita Roudnice nad Labem byla zřízena v roce
1995 Arcibiskupstvím pražským jako církevní organizace s vlastní právní subjektivitou. Jsme součástí
celorepublikové organizace Charita Česká republika,
která působí pod hlavičkou římskokatolické církve a
metodicky nás vede Arcidiecézní charita Praha.
Pomáháme všem potřebným, zejména sociálně slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu
na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu
pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální
orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. Naše práce je založena na hodnotách
křesťanství, demokracie a ochraně lidských práv.

sociální služby:
azylové ubytování pro ženy a matky s dětmi
pečovatelskou službu		
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
doplňkové aktivity:
charitní šatník
psychologickou poradnu
videotrénink interakcí
potravinovou pomoc
individuální podporu rodin s dětmi

CHARITA V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ
V České republice funguje 8 (arci)diecézních Charit
a stovky farních, městských a oblastních Charit. Zastřešuje je Charita Česká republika, která je v naší
republice největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb.
Charita Česká republika je součástí celosvětové sítě
Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech
zemích světa.

CHARITA NA PODŘIPSKU
Z původně charitativní činnosti šatníku jsme své
aktivity během let rozšířili na několik různorodých
sociálních a doplňkových služeb, které zajišťujeme
pro občany města Roudnice nad Labem a celou spádovou oblast Podřipska a Podřipského vikariátu.
V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na Podřipsku, kde zajišťujeme:

FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM | vÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

SLOVO NA ÚVOD
Vážený čtenáři, na několika stranách výroční zprávy Farní charity Roudnice
nad Labem máš možnost
si přečíst informace, které
velmi stručně rekapitulují
rok 2014.

finančně zajištěny 3 sociální služby – azylový dům
(AD) z individuálního projektu kraje; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a část služby
nízkoprahový klub Bota (NZDM st.) z individuálního
projektu města - a de facto pouze jednu službu (pečovatelskou službu a část NZDM ml.) ze státního rozpočtu a rozpočtu místních samospráv.

Obsáhnout ve výroční zprávě celý rok 2014 samozřejmě není možné, proto jsme se snažili zdůraznit
alespoň některé události, které byly z pohledu organizace důležité nebo podstatným způsobem ovlivnily její fungování. Tyto jsme vám přiblížili textem,
fotografiemi, čísly.

Pracovní týmy se nám v průběhu roku sice trochu
obměnily, ale dělali jsme vše pro to, aby personální
změny měly co nejmenší dopad na kvalitu služby a
péči klientům. A pevně věřím, že se nám to povedlo.

Pokud budete mít zájem dozvědět se více o naší organizaci, o službách, které poskytujeme, pak doporučuji
navštívit webové stránky: www.charitaroudnice.cz,
které Vás blíže seznámí s děním ve farní charitě – ať
už aktuálním, či historií.

Rok 2014 byl poměrně náročný pro služby NZDM a
SAS, které jsme díky rekonstrukci prostor v objektu
Jungmannova 670, museli poskytovat v menších
náhradních prostorách v Havlíčkově ulici č. p. 276.
Na podzim se konečně obě služby přestěhovaly do
velkých zrekonstruovaných prostor v Jungmannově
ulici a mohly své aktivity a služby rozjet opět naplno.

Uplynul další rok v „ životě“ charity a my si při ohlédnutí za ním můžeme říci: „ Zaplať Pán Bůh za něj, zase
jsme přežili“, protože činnost neziskové organizaci
stojí v první řadě na získání potřebných finančních
prostředků, ale pak dále na lidech, kteří v ní pracují.

Výroční zpráva nám dává také prostor poděkovat
všem, kteří naše služby jakýmkoliv způsobem podporovali, ať už jsou to: donátoři, dárci – firemní či
individuální, kněží, jáhni, spolupracující organizace,
dobrovolníci, naši věrní farníci, příznivci farní charity.

Díky víceletým evropským projektům jsme měli

Moje velké díky náleží všem zaměstnancům farní
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charity - za jejich každodenní péči o klienty, za vytváření potřebného zázemí pro péči, za jejich osobní
nasazení, profesionalitu, nadšení, obětavost, vytrvalost, trpělivost. Zvláštní poděkování si zaslouží tým
NZDM a SAS za práci ve ztížených podmínkách.
Poděkování také patří rodinným příslušníkům našich zaměstnanců – za jejich podporu, mnohým za
zapojení do charitní pomoci, do charitních akcí jako
dobrovolníků.
Ocenit by zasloužili naši klienti, kteří se s důvěrou
svěřují do naší péče, pomoci, využívají naši podporu.
Děkuji všem, kteří nás provázejí svými modlitbami.
Duchovní podpora je pro nás velmi důležitá a nepostradatelná.
Velmi si vážíme jakékoliv podpory a jsme vděčni za
všechny její formy – finanční, materiální, duchovní,
služba, dobré slovo o práci charity, povzbuzení.
Prosím zachovejte nám svou přízeň.
S úctou
Ing. Zdenka Pětníková
ředitelka Farní charity
Roudnice nad Labem
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POMOC A PODPORA RODINÁM S DěTMI
Mnoho rodin se dnes dostává vinou extrémní chudoby, narušených vztahů nebo v případě domácího násilí do krize. Věnujeme se dětem vyrůstajícím v takto
narušeném prostředí, aby se předešlo vzniku rizikového chování během jejich dospívání a dospělosti.
Pomáháme také rodičům i rodičům – samoživitelům,
kteří se dostali do tíživé situace – tak, aby nebyl ohrožen zdravý vývoj jejich dětí (například ztrátou bydlení, či zaměstnání, odloučením od rodiny).

POSKYTUJEME TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI
(SAS)
pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi do 18 let,
bydlícím v Roudnici n. L. nebo blízkém okolí. Snažíme
se povzbudit problematické rodiny, aby začaly dělat
něco nového, trochu jinak, než dosud. Celá naše práce směřuje k tomu, aby nás rodina co nejdříve už nepotřebovala a vše potřebné zvládala sama.
Chodíme do terénu, do domácností našich klientů,
kde se cítí bezpečněji než u nás v kanceláři. V případě
potřeby je doprovázíme na úřad, do školky, do školy,
k lékaři apod.

Provozujeme Klubík pro rodiče s dětmi. Nabízíme
zde programy pro rodiče s dětmi společně, ale i pro
rodiče zvlášť – v této době rodičům zajistíme hlídání dětí. Rodiče se u nás v Klubíku mohou učit vařit,
pracovat s počítačem, šít v šicí dílně, háčkovat, ale
hlavně trávit volný čas smysluplně s dětmi, posílit své
rodičovské dovednosti, potkat jiné rodiče a načerpat

FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM | vÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

sílu do dalších všedních dnů. Pokud rodič hledá práci, nebo má brigádu, rekvalifikaci nebo cokoliv, co
ho někam „posune“, zajišťujeme bezplatné „hlídání
dětí“.
Službu v roce 2014 využívalo celkem 21 rodin (53
osob) - 26 osob starších 15 let a 27 dětí do 15 let .
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POMOC A PODPORA RODINÁM S DěTMI
AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY
A MATKY S DĚTMI
V DOMOVĚ SV. JOSEFA
(AD)
poskytuje ženám a matkám s dětmi v nepříznivé
situaci, spojené s nevhodným bydlením nebo jeho
ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující
k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.
Matky s dětmi zde nachází dočasný domov, po dobu
maximálně 1 roku. Společnými silami usilujeme o to,
aby se matky s dětmi co nejdříve navrátily do běžného života. Nabízíme pomoc při vyřizování záležitostí
na úřadech, soudech - při uplatňování práv, pomáháme s hledáním vhodného bydlení, práce, která
by jim pomohla do budoucna finančně zajistit sebe
i děti. V případě potřeby poskytujeme potravinovou
pomoc, oblečení, obuv a další věci z charitního šatníku. Klademe důraz na osobní přístup a jednání bez
předsudků, každou klientku bereme jako jedinečnou
osobnost.
Ženy a matky si v životě většinou prožily těžké a
zraňující události. Pomoc a podporu řešit jejich
problémy, načerpat novou sílu do života nabízí psycholožka, která působí v azylovém domě 2x týdně. S
matkami pracuje i videotrenérka, která jim pomáhá

zlepšit jejich vztah k dětem, komunikaci s dětmi,
učí je lépe rozpoznávat potřeby dětí. Volný čas dětí
vyplňuje pedagog volného času, případně ostatní
pracovnice azylu. Matky mohou využít pro své děti
služeb: Klubíku - předškolní děti a Nízkoprahového
klubu Bota - školní děti.
Azylový dům má kapacitu 23 lůžek - 8 pokojů - pro 8
žen, matek a 15 dětí.		
Službu v roce 2014 využilo celkem 63 osob - 27 žen
a 35 dětí.
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POMOC A PODPORA DĚTEM A MLÁDEŽI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN
ZAJIŠŤUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBA:
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ BOTA
(NZDM)

je zařízení, ve kterém děti a mládež ve věku 6 - 26 let,
mohou trávit svůj volný čas. Přístup do klubu není
omezen penězi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při
pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností. V klubu nachází pocit bezpečí,
přijímáme je zde takové, jací jsou.
Preferujeme individuální přístup, vztahy jsou založeny na důvěře a respektování svobodného rozhodnutí.
Naše klienty vedeme k samostatnosti, odpovědnosti
za svůj život a získávání kompetencí a dovedností potřebných v běžném životě.
V klubu děti a mládež smysluplně tráví volný čas prostřednictvím volnočasových aktivit - např. stolní fotbal, šipky, společenské hry, nebo arte aktivit (výrobky
z keramiky, papíru, batiky, textilu apod.). Nabízíme
pomoc při vypracování školních úkolů, doučujeme je,
když o to požádají, poskytujeme podporu, odbornou
i lidskou radu, informační servis, organizujeme vzdě-

lávací a tematické besedy, nebo zprostředkováváme
následné služby. Mají možnost si zde číst knížky a
časopisy, půjčovat si je domů, pracovat s počítačem
a internetem.
Klub BOTA je otevřen ve všední dny Po - Čt od 12.00
do 20.00 hod. během školního roku, během prázdnin je otevírací doba upravena od 9.00 do 17.00 hod.
Klub BOTA navštěvovalo během roku 2014 celkem
139 osob - z toho 79 mladších (6-15 let) a 60 starších
(15-26 let).
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PÉČE O SENIORY
ZAJIŠŤUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBA:
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
(PS)

je poskytována seniorům a invalidním důchodcům, případně osobám s duševním onemocněním či mentálním postižením, jejichž zdravotní
stav je omezil natolik, že sami nezvládají péči o
sebe, svého partnera, či o domácnost, ve které
žijí.
Službu zajišťujeme každý den včetně víkendu,
od 6:00 do 20:00 hod.
Pomáháme s osobní hygienou (mytí, koupání,
holení), s oblékáním a svlékáním, s přípravou
jídla, podáváním stravy. Často vypomáháme s
úklidem a údržbou v domácnosti, praním a žehlením prádla, nakupujeme a děláme pochůzky k
lékaři, do lékárny, na poštu apod. V případě potřeby doprovázíme klienty k lékaři, do nemocnice
na různá vyšetření.

Pečovatelskou službu v roce 2014 využívalo 17
osob, z toho 11 osob z Roudnice n. L.

Jezdíme po Roudnici nad Labem a přilehlých obcích do 15 km.
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PŘÍMÁ PODPORA POTŘEBNÝM
Farní charita Roudnice nad Labem pomáhá potřebným osobám, které se ocitnou ve složité ekonomické
či sociální situaci a obrátí se na nás s prosbou o pomoc,
i když nejsou klienty našich sociálních služeb.

CHARITNÍ ŠATNÍK

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA RODIN S DĚTMI
byla zajištěna prostřednictvím:
1. výtěžku Tříkrálové sbírky každoročně realizované
na Podřipsku. Vybrané peníze přispěly na:

přijímáme použité oblečení, obuv, hračky a další potřebné věci, které pak vydáváme klientům našich služeb, ale i dalším sociálně slabým rodinám, či lidem
bez domova.

úhrady obědů dětem ve školní jídelně a stravování
v mateřské školce

POTRAVINOVÁ POMOC

pomoc rodině s úpravou prostor v domácnosti
na bezbariérové

je vydávána formou potravinových balíčků maminkám v azylovém domě, rodinám, se kterými pracujeme v terénu, ale také osobám, které jsou v tíživé
finanční situaci (např. zpoždění výplaty sociálních
dávek) a přichází k nám na doporučení Úřadu práce,
nebo přímo z ulice. Potraviny získáváme z potravinové banky a celonárodní potravinové sbírky.
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nákup vybavení do domácnosti matce s více dětmi

2. sbírky Postní almužna, která proběhla v postní
době ve farnosti. Finanční příspěvek obdržela mladá
rodina s dětmi na vybavení domácnosti.
3. akce Krabice od bot - 40 vánočních dárků pro
děti, které jsme obdrželi z RC Havránek, dostaly děti
z azylového domu a rodin, se kterými pracujeme
v terénu.		
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DĚKUJEME DÁRCŮM A DONÁTORŮM
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, kteří nám
pomáhají a se kterými spolupracujeme.
Acorus, o.s.
Agentura pro sociální začleňování
Arakis@Belleville, s.r.o.
Arcibiskupství pražské
Arcidiecézní charita Praha
DDM Trend, Roudnice nad Labem
Diakonie Broumov
Diakonie Litoměřice
Emco, spol. s.r.o.
Farní charita Beroun
Farní charita Kralupy nad Vltavou
Farní charita Starý Knín
Farní charita Vlašim
Charita Česká republika
Kivanis Roudnice nad Labem
Léčebna dlouhodobě nemocných v Roudnici n.L.
Litoměřický deník
Lesní školka Vědomice
Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici n.L.
Potravinová banka Ústeckého kraje
Pekařství u Poláků
Pekařství Kraupner

Regionálnitelevize.cz - Ústecký kraj
(oblast Litoměřicko)
Roudnický městský rozhlas
Roudnická městská televize - MIS
Římskokatolická farnost Budyně n.O.
Římskokatolická farnost Roudnice n.L.
Skautský oddíl střediska Říp Roudnice n.L.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
Tesco store - supermarket Roudnice n. L.
– managament firmy
Borissová Tamara, P. Brousil Martin, Bumbová Věra,
Císař Vladimír ml., Císař Vladimír st., Černá Jana,
Douša Jiří, Hajný Jaromír, MUDr. Chaloupková
Zdenka, Ing. Jirmanová Marie, Ing. Jelen Jiří, Ing. Kirschnerová Jitka, pí Kraupnerová, Ing. Krejčí Jiří, Mgr.
Krejčová Eva, Krejčová Marie, Kubelková Marie, Ing.
Lysáček Stanislav, Lysáček František, MUDr. Petrák
Tomáš, Pětníkovi: Jiří, Michaela, Ing. Olga Pětníková,
Ing. Pohořalá Karolína, pí Poláková, Rališová Renáta,
Spurná Marie, Špačková Jaroslava, Špačková Pavla,
Špaček Stanislav, P. Šťastný Ludvík, Šustrová Jiřina,
P. Uličný Mikuláš
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Farní charita Roudnice n. L. realizovala:
Individuální projekt Ústeckého kraje reg. č.
CZ.1.04/3.1.00/05.00069:
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - Azylové
domy pro rodiče/matky s dětmi“ na „Zajištění sociální
služby azylový dům pro osoby bez přístřeší v Roudnici
nad Labem v období od 1. února 2013 do 31. prosince
2014“
Individuální projekt Města Roudnice n. L. reg. č.
CZ.1.04/3.2.00/55.00014:
„IPO - Roudnice nad Labem“ na „Zajištění sociálních
služeb NZDM st. a SAS v Roudnici nad Labem v období od 1. července 2013 do 31. května 2015“
Projekty jsou financovány z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme.
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PRŮŘEZ UDÁLOSTMI ROKU 2014
Rekordní tříkrálová sbírka na Podřipsku

Návštěva studentů z Pittsburku

14. tříkrálová sbírka proběhla v Roudnici n. L., Budyni
n. O. a 13 obcích.Tři králové se poprvé vydali 1. ledna
na bájnou horu Říp, před rotundou sv. Vojtěcha a Jiří
zahráli a zazpívali koledu a zúčastnili se mše svaté. Dosáhli jsme rekordního výsledku 117 345 Kč. Z výtěžku
byl podpořen provoz charitního šatníku, výjezd dětí z
klubu Bota a individuálně jsme finančně přispěli několika rodinám.

V květnu k nám zavítala skupinka českých a amerických studentů se svými pedagogy. Mladí lidé
z Pittsburské univerzity v USA a Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity v Praze se zajímali o
práci s dětmi, mládeží a rodinami, které žijí na okraji
společnosti, se kterými naše charita dlouhodobě pracuje.
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Přestěhování 2 služeb do nových prostor
a slavnostní požehnání
Rekonstrukce objektu Jungmannova 670 byla dokončena a konečně jsme se mohli přestěhovat do přestavěných a nově vybavených prostor s našimi službami
pro rodiny s dětmi a nízkoprahovým klubem Bota.
Slavnostní požehnání proběhlo za účasti biskupa Karla Herbsta a dalších vzácných hostů.
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PRŮŘEZ UDÁLOSTMI ROKU 2014
Národní potravinová sbírka v Roudnici n. L.

Zahájení spolupráce s KIVANISEM

Mikulášská nadílka v LDN a místní nemocnici

V listopadu se konal již druhý ročník Národní potravinové sbírky, v rámci projektu Potraviny pomáhají.
Sbírka probíhala i v menších městech a tak jsme se
také mohli zapojit. Potraviny pro Farní charitu Roudnice nad Labem bylo možné darovat v supermarketu
TESCO v Roudnici n. L. Lidé nám během sbírky darovali celkem 444 kg trvanlivých potravin.

Zapojili jsme se do projektu KIVANIS panenka.
Maminky a starší děti z azylového domu pomáhají
vyrábět látkové panenky, které pak KIVANIS předává
dětem v roudnické nemocnici.

V prosinci se pracovníci nízkoprahového klubu Bota
rozhodli potěšit pacienty Léčebny dlouhodobě
nemocných a denního stacionáře. V převlečení za
Mikuláše, čerta a anděla je navštívili a předali jim
drobné balíčky. Zastavili se také za dětmi, ležícími na
dětském oddělení místní nemocnice. Radost v očích
všech obdarovaných, mluvila za vše.
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Přehled nákladů a výnosů podle středisek v roce 2014
NZDM I

NZDM II

PS

AD

45 026,40

41 943,85

14 360,85

67 105,00

80 989,30

50,00

249 475,40

Spotřeba energie

62 578,30

33 723,30

29 653,66

65 098,00

209 843,69

14 261,00

415 157,95

5,78%

Služby

71 855,00

53 197,85

45 367,40

58 042,22

135 565,90

93,00

364 121,37

5,07%

1 129 904,00

559 617,00

852 584,00

1 061 500,00

2 210 842,00

5 992 076,00

83,40%

1 581,52

1 222,00

1 305,90

87 288,21

72 187,58

1 310 945,22

689 704,00

943 271,81

1 339 033,43

2 709 428,47

Náklady celkem
IP KÚ ÚK

163 429,00
0,00

14 200,00

177 833,00

2 310 000,00

Kraj

30 000,00
393 000,00

MPSV
Vlastní zdroje
Výnosy

14 200,00

7 184 415,93

Ostatní

Ch. šatník

59 761,22

Město Roudnice n.L.
Nadace, sbírky a dary

12 441,00

1 000 000,00
45 474,81

207 000,00
12 687,00

Úřad práce

282 759,18

9 136,00
47 263,00

IPO Roudnice n.L.

1 238 497,00

336 357,71

14 819,00

100 000,00
29 346,00

40 863,00

34 514,00

31 082,00

128 500,00

888 661,00
14 200,00

ADCH
Výnosy celkem
HV Střediska

7 266 361,92

Náklady

Osobní náklady

POVODNĚ

celkem procenta

SAS

Spotřeba materiálu

FCH 2014

3,47%

163 585,21

2,28%

7 184 415,93

100,00%

2 310 000,00

31,79%

30 000,00

0,41%

1 393 000,00

19,17%

751 612,92

10,34%

307 000,00

4,22%

97 200,00

1,34%

236 191,00

3,25%

2 127 158,00

29,27%

14 200,00

0,20%

1 310 945,22

689 704,00

943 271,81

1 412 105,18

2 718 302,71

14 200,00

177 833,00

7 266 361,92

100,00%

0,00

0,00

0,00

73 071,75

8 874,24

0,00

0,00

81 945,99

NÁKLADY FCH 2013

NÁKLADY FCH 2013

ZDROJE Farní CHarity 2014

NÁKLADY Farní CHarity 2014
IPIPKÚ
KÚÚK
ÚK
Kraj
Kraj
MPSV
MPSV
Vlastní
Vlastnízdroje
zdroje
Město
MěstoRoudnice
Roudnicen.L.
n. L.
Nadace,
Nadace,sbírky
sbírkyaadary
dary
Úřad
Úřadpráce
práce
IPO
n.L.
IPORoudnice
Roudnicen.L.

Spotřeba
Spotřebamateriálu
materiálu
Spotřeba
Spotřebaenergie
energie
Služby
Služby
Osobní
Osobnínáklady
náklady
Ostatní
Ostatní

ADCH
ADCH
DCV
DCV
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A.

Činnosti
Číslo
HospoHlavní
Celkem
řádku
dářská
5
6
7
1

Název ukazatele
Náklady
Součet I.1.
až I.4.

2

649

15

Výnosy

664

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

249

2

Spotřebované nákupy celkem

1

Spotřeba materiálu

-501

3

249

2

Spotřeba energie

-502

4

400

II.

Služby celkem

Součet II.5.
až II.8.

7

364

364

5

Opravy a udržování

-511

8

64

64

415

6

Cestovné

-512

9

14

14

8

Ostatní služby

-518

11

286

286

III.

Osobní náklady celkem

Součet III.9. až
III.13.

12

5 992

5 992

9

Mzdové náklady

-521

13

4 485

4 485

10

Zákonné sociální pojištění

-524

14

1 489

1 489

11

Ostatní sociální pojištění

-525

15

18

18

V.

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až
V.24.

22

74

74

22

Dary

-546

28

24

24

24

Jiné ostatní náklady

-549

30

50

50

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem

Součet VI.25.
až VI.30.

31

86

86

25

Odpis dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

-551

32

86

86

Součet VII.31.
až VII.32.

38

4

4

-582

39

4

4

Součet I. až
VIII.

43

7 169

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
31

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organ. složkami
Náklady celkem

15

Činnosti
Číslo
HospoHlavní
Celkem
řádku
dářská
5
6
7
44

Název ukazatele

B.

I.

15

Označ.

Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2014 ( v celých tisících Kč )

Součet I.1.
až I.3.

45

622

46

668

Tržby z prodeje služeb

-602

47

622

46

668

IV.

Ostatní výnosy celkem

Součet IV.12. až
IV.18.

59

69

15

Úroky

-644

63

8

8

18

Jiné ostatní výnosy

-649

66

61

61

V.

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

Součet V.19.
až V.25

67

13

19

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a
hmot. majetku

-652

68

13

24

Výnosy z dlouhodobého fin.majetku

-657

73

69

2

15
13

2

2

Součet VI.26.
až VI.28.

75

111

111

77

111

111

VI.

Přijaté příspěvky celkem

27

Přijaté příspěvky (dary)

-682

VII. Provozní dotace celkem

Hodnota
VII.29.

79

6 403

6 403

-691

80

6 403

6 403

Součet I. až VII.

81

7 218

48

7 266

Výnosy Náklady

82

49

33

82

C. - 34.

84

49

33

82

29

Provozní dotace
Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.

7 184
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014 ( v celých tisících Kč )
AKTIVA
a
A. Dlouhodobý majetek celkem		 Součet I.až IV.
Dlouhod. nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.
I.
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
-18
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.
1. Pozemky				
-31
3. Stavby				
-21
II.
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí -22
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
-28
Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.
III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
-63
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -78
6. Oprávky ke stavbám		
-81
IV.
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -82
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
-88
B. Krátkodobý majetek celkem
Součet B.I. až B.IV.
Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.
1. Odběratelé		
		
-311
4. Poskytnuté provozní zálohy		
-314
II. 5. Ostatní pohledávky		
-315
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem -346
17. Jiné pohledávky		
-378
Krátkodobý fin. Majetek celkem	Součet III.1. až III.8.
1. Pokladna		
		
-211
III.
3. Účty v bankách		
-221
Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.
IV. 1. Náklady příštích období		
-381
Aktiva celkem			
Součet A. až B.

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

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
1
4 203
17
17
7 224
43
5 805
251
1 125
321
321
-3 359
-17
-2 049
-168
-1 125
2 913
606
51
283
143
118
11
2 288
8
2 280
19
19
7 116

Stav
k poslednímu dni
účetního
období
2
4 120
18
18
7 224
43
5 805
251
1 125
323
323
-3 445
-18
-2 093
-209
-1 125
3 224
785
89
287
144
251
22
2 391
12
2 379
48
48
7 344

PASIVA
a
A. Vlastní zdroje celkem
Součet A.I. až A.II.
Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.
-901
1. Vlastní jmění			
I.
2. Fondy			
-911
Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.
-963
1. Účet výsledku hospodaření		
-931
II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -932
B. Cizí zdroje celkem
Součet B.I. až B.IV.
Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až. III.23.
-321
1. Dodavatelé			
3. Přijaté zálohy		
-324
5. Zaměstnanci			
-331
III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění -336
9. Ostatní přímé daně		
-342
17.Jiné závazky			
-379
22. Dohadné účty pasivní		
-389
Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.
IV. 2. Výnosy příštích období		
-384
Pasiva celkem			
Součet A. až B.

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

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
3
6 005
5 821
5 551
270
184
x
6
178
1 111
907
60
51
352
185
39
2
218
204
204
7 116

Stav
k poslednímu dni
účetního
období
4
6 087
5 821
5 551
270
266
82
x
184
1 257
871
8
34
357
204
29
x
239
386
386
7 344

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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Zaměstnanci Farní CHarity Roudnice n. L.

Nízkoprahový klub Bota
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

Jungmannova 670, Roudnice nad Labem,
okres Litoměřice

Riegrova 652, Roudnice nad Labem,
okres Litoměřice
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