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Farní charita Roudnice n. L. - historie a současnost
Farní charita své aktivity s přibývajícími léty postupně
rozšiřovala. V současné době jsme jedním z největších
poskytovatelů sociálních služeb na Podřipsku.
Pro občany města Roudnice nad Labem a celou spádovou oblast zajišťujeme:
sociální služby:
azylové ubytování pro ženy a matky s dětmi
pečovatelská služba		
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Charita v Roudnici n. L. vznikla z iniciativy skupiny dobrovolníků při sbírkách pro Arménii v roce 1988. Farní
charita Roudnice nad Labem byla založena v roce 1995
arcibiskupem pražským jako církevní organizace s vlastní právní subjektivitou. Činnost zahájila v roce 1996, kdy
od sociálních služeb Města Roudnice n. L. převzala péči
o bezdomovce a získala prostory vhodné k poskytování „služeb pro potřebné“. Prvky sociální práce a lásku
k bližnímu do působení charity při jejich počátcích vnesly řádové sestry Canisia a Marlies z Kongregace Svaté
Rodiny ze Švýcarska, které v tuto dobu v Roudnici n. L.
působily. Charita od Města Roudnice následně získala
do svého vlastnictví objekt, který po rekonstrukci, sponzorsky podpořené švýcarskými sestrami a Nadací Renovabis, byl určen jako útočiště pro mladé matky s malými
dětmi a opuštěné seniory. V současné době je v Domově
sv. Josefa azylový dům pro ženy a matky s dětmi a sídlo
charity.

další doplňkové aktivity:
charitní šatník
šicí dílnu
psychologickou poradnu
videotrénink interakcí
potravinovou pomoc
individuální podporu rodin s dětmi
pomoc při humanitárních a živelných katastrofách
doma i v zahraničí

Charita v České republice a ve světě
Farní charita Roudnice nad Labem je nestátní nezisková organizace římskokatolické církve, kterou zaštiťuje
Arcibiskupství pražské a metodicky vede Arcidiecézní
charita Praha.
V České republice působí 8 (arci) diecézních charit
a stovky městských, oblastních, či farních charit. Svou

činností působí na širokou veřejnost, neboť upozorňují na problémy nejchudších a nejzranitelnějších osob
ve společnosti a navíc se snaží veřejnost do pomoci zapojit.
Na celorepublikové úrovni působí Charita Česká republika, která je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis pomáhající ve všech zemích světa.
Charita pomáhá všem potřebným, sociálně slabým,
trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem. Respektuje
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. Práce v charitě je založena na hodnotách křesťanství, demokracie
a ochraně lidských práv.

Charita oslavila 20 let od svého vzniku
V roce 2016 si Farní charita Roudnice nad Labem připomněla 20 let od svého založení. Během této doby prošla
velkými změnami, vystřídalo se zde několik ředitelek,
množství zaměstnanců, uživatelů a dobrovolníků. Každý z nich vnesl do práce charity něco svého, čím přispěl
k formování a směrování organizace do její dnešní
podoby.
Při této příležitosti se uskutečnila oslava spojená s návštěvou kardinála Dominika Duky v Roudnici n. L., který zde sloužil mši svatou na podporu charitního díla na
Podřipsku.
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Duchovní slovo
Vážení čtenáři,
důvody proč církev vždy během svého bez mála dvoutisíciletého působení podporovala charitativní činnost,
jsem již zmiňoval ve svých slovech ve výroční zprávě
2013, takže se nechci opakovat.
Dnes bych chtěl ocenit vytrvalost a houževnatost
s jakou pracovníci roudnické farní charity naplňují své
poslání. Jak „Charita“ pracovala, se dočtete v dalších
stránkách, co se však nedočteme kolik slz, zklamání,
překonávání různých překážek stojí za touto činností.
Nenechme se odradit. V evangeliu svatého Marka ve
4. kapitole čteme podobenství o rozsévači. Ježíš sám
pak vykládá svým učedníkům toto podobenství. Mimo
jiné říká, že zrno, které padlo do trní, jsou ti, kteří Boží
slovo vyslechnou, ale světské starosti, záliba v bohatství
a všelijaké jiné vzniklé touhy slovo udusí, takže zůstane
bez užitku. (Mk. 4,19)
A zde je (mimo jiné) důvod proč „dělat charitu“. Musíme odstraňovat trní, aby semeno nebylo udušeno. Nemůžeme se divit, že při odstraňování trní občas nějaký
trn se nám dostane „pod kůži“. Takový trn je třeba odstranit, aby se nám rána nezanítila. A to umíme. Proto
pečujeme i o své spirituální zdraví a využíváme všechny
možné prostředky, které nám nabízí katolická církev.
Věřím, že díky tomu „Roudnická farní charita“ zde působí dvacet let a „nezarostla trním“.
O. Mgr. Ludvík Šťastný, řeckokatolický kněz
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Péče o seniory a nemocné
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)
Podáváme pomocnou ruku všem lidem,
kteří si v důsledku nemoci, postižení, či
stáří, nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život, a přesto si chtějí udržet
v životě co nejvyšší míru soběstačnosti
ve svém domácím prostředí.
Pečujeme o seniory a invalidní důchodce, případně
osoby 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. Pomáháme jim s osobní hygienou (mytí,
koupání, holení), s oblékáním a svlékáním, s přípravou
jídla, podáváním stravy. Často zajišťujeme úklid a údržbu
v domácnosti, praní a žehlení prádla, nákupy a pochůzky
k lékaři, do lékárny, na poštu apod. V případě potřeby je
doprovázíme k lékaři, do nemocnice na různá vyšetření.

Slova uživatelů služby:
„Pečovatelská služba farní charity ke mně začala jezdit
v době, kdy mi pomáhala hlavně s péčí o mé dva zdravotně postižené syny. Potom, co se přestěhovali do Ústavu
sociální péče, ke mně jezdí nadále, ale pomáhají mi již jen
s nákupy, ostatní zvládnu sama. Jsem za to vděčná.“
„Pečovatelskou službu mi zajistila dcera po tom, co jsem
po pobytu v nemocnici přestala chodit. Farní charitu vybrala ona na doporučení své známé. Věřící sice nejsem,
ale nikomu to nevadí. Docházela ke mně paní rehabilitační, která mi pomohla znovu začít chodit a děvčata
z pečovatelské služby mi obstarala domácnost. Docházejí ke mně i nyní a pomáhají mi s úklidem, je to velká
pomoc. S děvčaty si rozumím.“
Texty nejsou redakčně upraveny.

Službu zajišťujeme denně, od 6:00 do 20:00 hod., obyvatelům Roudnice nad Labem a přilehlých obcí do vzdálenosti 15 km.
Pečovatelskou službu v roce 2016 využívalo 26 osob 20 žen a 6 muži, z toho 16 osob z Roudnice n. L. a 10
osob z obcí spádové oblasti Podřipska.

Kolektiv pečovatelské služby
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Pomoc a podpora rodinám s dětmi
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI (SAS)
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY poskytují rodinám s dětmi v nepříznivé
sociální situaci poradenství a podporu, přispívající ke
správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.
Pomáháme sociálně slabým rodinám s dětmi do 18 let,
z Roudnice n. L. nebo okolních obcí spádové oblasti ORP,
které společnost vnímá jako problematické. Snažíme se
je povzbudit, 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 bez naší pomoci a sama.
Součástí ambulantní práce s rodinou je Klubík pro rodiče
s dětmi, který nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti pro děti a rodiče. Realizujeme programy pro
rodiče s dětmi společné (herna), ale i samostatné pro
děti (podpora dětí na vstup do ZŠ, dětská herna, muzikoterapie) a rodiče samotné (kurzy vaření, šití, přednášky
a besedy, výuka práce s PC a případně různé konzultace,
kde si mohou např. samostatně vyhledávat potřebné informace na internetu - bydlení, zaměstnání, vzdělávání).
Pravidelně chodíme do terénu, přímo do domácností
našich uživatelů, kde se cítí lépe než u nás v kanceláři.
V případě potřeby je doprovázíme na úřad, do školky, do
školy, k lékaři apod.
Služba je poskytována ambulantně i terénně ve všední
dny od 7:30 do 16:00 hod.

V roce 2016 službu využívalo celkem 35 rodin (117
osob) - 40 osob starších 18 let a 77 osob do 18 let
z Roudnice n. L. a spádových obcí ORP.
Slova uživatelky služby:
„Do SAS pro rodiny s dětmi v Roudnici n. L. jsem přišla
na doporučení paní psycholožky z poradny, byla jsem
v zoufalé situaci. Když jsem poprvé přišla, hned se mě
ujala paní vedoucí, která mě vyslechla, uklidnila a velice
příjemně reagovala na mé potíže. Vymyslela plán pro mou
dceru, která dochází na muzikoterapii a zároveň se mnou
dělá videotrénink interakcí, kde mi pomáhá zlepšit vztahy
mezi mnou a dcerou. Jsem velice ráda, že jsem tehdy přišla, od té doby se vše zlepšilo. Dcera začala lépe vycházet
s vrstevníky a má kamarády. Zároveň náš vztah se zlepšil.
Vážím si pomoci a trpělivosti paní vedoucí a jejich kolegyň, které jsou milé jak k mým dětem, tak i ke mně.“
Příběh není redakčně upraven.
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Pomoc a podpora matkám s dětmi
AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY
A MATKY S DĚTMI
V DOMOVĚ SV. JOSEFA (AD)
Azylový dům v Domově sv. Josefa
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 přechodně, po dobu maximálně 1
roku, nachází „nový domov“. Snažíme se je však co
nejdříve vrátit do běžného života. Nabízíme pomoc
s vyřizováním na úřadech, soudech - při uplatňování práv,
pomáháme hledat vhodné bydlení, či práci, která by jim
pomohla v budoucnu finančně zajistit sebe i děti. V případě potřeby poskytujeme potravinovou pomoc, oblečení, obuv a další věci z charitního šatníku. Klademe důraz
na individuální přístup a jednání bez předsudků.
Pomoc a podporu matkám nabízí také psycholožka,
která dochází do azylového domu. Zlepšit svůj vztah
k dětem, či komunikaci s dětmi mohou matky díky
videotreninku interakcí s prvky muzikoterapie, který vede
zkušená videotrenérka. Díky přednáškám a besedám
si matky rozšiřují své znalosti ve finanční gramotnosti
a svůj volný čas mohou trávit v šicí dílně. Obyvatelé
azylového domu můžou využívat i další služby charity:
Klubík - předškolní děti a jejich matky, Nízkoprahový klub
Bota - školní děti.
Kapacita: 30 lůžek - 9 pokojů - pro 9 žen, matek a 21 dětí.

V roce 2016 služeb azylového domu využilo celkem 100
osob - 34 žen a 66 dětí, z toho z Roudnice n.L. 24 osob
– 8 žen a 16 dětí.
Příběh uživatelky azylového domu:
„Přišla jsem o byt z důvodu, že mi přišli opožděné dávky.
Majitel bytu nechtěl dál čekat a tak mi ukončil smlouvu.
Tak jsme courali po rodině. Pak jsme se usadili u mé starší dcery. Pár měsíců jsme to tam přežívali, ale nedělalo
to dobrotu. Domluvila jsem se s vnukem, jestli souhlasí
jet do Roudnice n. L. na azylový dům. Řekl, ano. Tak jsme
rádi, že nás přijali. Moc za to děkuji. Hodně mě mrzí, že
je to dost dlouho, ale chci si to dát vše do pořádku. Budu
hodně bojovat o to, aby vnuk měl opět kde bydlet. Nechceme už víc courat po azylových domech.“
Příběh není redakčně upraven.
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Pomoc a podpora dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
(NZDM BOTA)
Posláním zařízení je 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 sociálnímu začlenění do běžného života.
NZDM Bota je zařízení, kde děti a mládež mohou trávit
svůj volný čas. Vstup není omezen penězi, 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 Bota nabízíme smysluplné trávení volného času
prostřednictvím volnočasových aktivit - např. stolní fotbal, šipky, společenské hry, nebo arte aktivity (výroba
keramiky, batiky, náramků, náhrdelníků z korálků a jiných
materiálů). Nabízíme pomoc při vypracování školních
úkolů, doučujeme je, když o to požádají, poskytujeme
podporu, odbornou i lidskou radu, informační servis,
organizujeme vzdělávací a tematické besedy, nebo
zprostředkováváme další služby. Mají možnost si zde
číst knížky a časopisy, půjčovat si je domů, pracovat s
počítačem a internetem. U talentovaných dětí podporujeme jejich zájem a dovednosti v oblasti tance, zpěvu,
hudby, či malování a kreslení. Během roku probíhá hra
zaměřená na zvýšení finanční gramotnosti, uživatelé sbírají body – „klubové peníze“ za různé aktivity a činnosti a
pak je 2x ročně využívají na nákupy v klubovém bazárku.

NZDM BOTA je otevřen ve všední dny Po - Čt od 12.00
do 20.00 hod. během školního roku. Otevírací doba je
rozdělena podle věku uživatelů – mladší děti do 15 let
přichází v době od 12.00 – 17.00 hod. Pro mládež a
mladé dospělé do 26 let je vyčleněna doba od 16.00 –
20.00 hod. Během prázdnin je otevřeno od 9.00 do 17.00
hod. pro všechny uživatele – mladší i starší.
Zařízení navštěvovalo během roku 2016 celkem 140
osob - z toho 82 mladších (6-15 let) a 58 starších (1526 let).
Příběhy uživatelů služby:
„Chodím do klubu, protože se tady můžu něco naučit a je
tu velká sranda. Našla jsem tady novou rodinu, protože mi
pracovnice vždycky s něčím pomohou a zatím mě nikdy
nenechaly na holičkách. Mám je opravdu ráda jako rodinu.
Máme tady také dobré aktivity, do kterých se téměř všichni zapojují. Konají se tu i různé akce, třeba ples nebo Halloween, a když je pěkné počasí, chodíme ven k Labi nebo
do parku.“ – uživatelka mladší klub
„V mých 6 letech jsem začal navštěvovat školku v našem
klubu a zároveň jsem začal tancovat v souboru Benga
čhaja. Lidé mi často říkali, že jsem maskot souboru, jelikož jsem byl jediný chlapec mezi děvčaty. Myslím, že díky
souboru jsem se vyhnul problémům, kterým se mí kamarádi nevyhnuli. Mockrát děkuji za to, že teď můžu v charitě
dělat dobrovolníka a tím se jí alespoň nějak odvděčit“. –
uživatel starší klub
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Přímá pomoc potřebným
Farní charita Roudnice nad Labem pomáhá potřebným
osobám, nebo rodinám, které se dostanou do složité ekonomické či životní situaci, bez ohledu na to, zda jsou nebo
nejsou uživately sociálních služeb.

Charitní šatník
Přijímáme do něho použité oblečení, obuv, hračky a další věci do domácnosti, které vydáváme uživatelům, ale
i dalším sociálně slabým rodinám, či lidem bez domova.

Potravinová pomoc
Potraviny a další materiální pomoc pro potřebné dostáváme z Potravinové banky Ústeckého kraje, Hypermarketu TESCO v Roudnici n. L. a z darů firem a jednotlivců.
Máme k dispozici potravinové a drogistické balíčky
z projektu FEAD, které distribuujeme maminkám v azylovém domě, rodinám z terénu, ale také dalším osobám,
které se dostávají do tíživé finanční situace a přichází
k nám na doporučení Úřadu práce, sociálního odboru,
nebo přímo z ulice.

Individuální podpora rodin a jednotlivců
byla zajištěna prostřednictvím:

Tříkrálové sbírky
- každoročně realizované charitou v Roudnici n. L.
a okolních obcích na Podřipsku

- úhrada obědů dětem z rodin, se kterými
pracujeme v terénu
- úhrada dlužné částky za energii rodině s těžce
nemocným členem domácnosti

Prázdninové školy Lipnice
- účastníci této akce podpořili rodinu, se kterou
spolupracujeme v terénu
- předání velké patrové postele

Sbírky Postní almužna
- proběhla v postní době v roudnické farnosti
- finanční podpora rodiny z farnosti, ve složité
životní situaci

Mikulášské nadílky pacientům Oddělení následné
rehabilitační péče
- každoročně navštěvujeme pacienty NRP
v Roudnici n.L. a přinášíme jim potěšení
a mikulášské balíčky.

Krabice od bot
- příznivci RC Havránek z Veltrus věnovali
krabice s vánočními dárky pro děti
z azylového domu, NZDM Bota a z terénní
služby SAS
Diváků ČT – Zpravodajská relace 168 hodin
- ČT natočila reportáž o příjmové chudobě
s vícečlennou rodinou, se kterou pracujeme
v terénu
- po odvysílání pořadu se ozvali lidé, kteří měli
zájem rodině finančně i materiálně pomoct
- ze zaslaných prostředků bylo zakoupeno
potřebné vybavení do jejich domácnosti,
zásoba uhlí na vytápění rodinného domku,
uhrazeny ozdravné pobyty 4 dětí z rodiny
na školách v přírodě a vánoční dárky pro děti
Rybí polévky
- zorganizované Zámeckou restaurací na Štědrý den
na Karlově náměstí v Roudnici n. L.
- finanční podpora potřebných rodin s dětmi
z Roudnice n. L.
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Nejúspěšnější tříkrálová sbírka

Benefiční aktivity ve prospěch NZDM Bota

16. tříkrálová sbírka proběhla v Roudnici n. L., Budyni
n. O. a 10 obcích spádové oblasti. Tři králové hned
1. ledna vystoupili na bájnou horu Říp a zúčastnili se
zde mše svaté. Sbírka pokračovala koledováním po
městech a obcích – poprvé se koledovalo i večer a do
tříkrálových skupinek se zapojily i děti z azylového domu
a NZDM Bota. V kasičkách koledníků se nashromáždilo
rekordních 172 153 Kč. Z výtěžku byly podpořeny provoz charitního šatníku, psychologické poradny,
aktivity tanečního souboru Somnakune čerhaja, drobné
úpravy v azylovém domě a další aktivity charity.

V průběhu roku 2016 se z iniciativy pracovnic NZDM
Bota uskutečnilo několik benefičních akcí, jejichž výtěžky
byly věnovány na podporu aktivit nízkoprahového klubu
pro děti a mládež, které nemůžeme hradit z dotací. V
únoru se uskutečnil benefiční koncert skupiny „Josh and
his bitches“ v prostorách restaurace REBEL. V květnu se
konala celodenní akce „Děti dětem“ ve Sběrně Hamráček
nedaleko Kyškovic. Celoročně probíhala finanční
podpora e-shopu „Mineral bangle“, který z každého
prodaného výrobku věnuje část peněz na aktivity pro děti
a mládež.Internetový obchod vznikl z iniciativy pracovnic
NZDM Bota, které tímto způsobem získávají finance na
výlety a aktivity dětí a mládeže, které děláme nad rámec
sociální služby.

Vystoupení taneční skupiny
SOMNAKUNE ČERHAJA
Při NZDM Bota funguje romský taneční soubor
SOMNAKUNE ČERHAJA, který vede nadšený uživatel
NZDM Evžen Polák jako dobrovolník. Jejich trénink a
snaha je každoročně zúročena na romských festivalech,
soutěžích a přehlídkách romských souborů, kde
prezentují sebe a charitu.
V roce 2016 se představili na taneční přehlídce na
Mělníku, vystupovali na Dni Romů ve Štětí, na Galerijní
noci a Veletrhu zdraví a krásy v Roudnici n.L. Přijali
pozvání na mezinárodní festival Khamoro v Praze a
tančili na oslavách 20 let založení FCH Roudnice n. L.

FARNÍ CHARITA
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Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem
Během celého roku pokračovala intenzivní spolupráce
s Nadací Terezy Maxové dětem v rámci projektu MADE
BY – na zvýšení finanční gramotnosti matek v azylových
domech a podporu a posílení pracovních návyků
prostřednictvím šicí dílny, kterou díky nadaci provozujeme.
Při příležitosti Mezinárodního dne žen se u nás v
azylovém domě uskutečnil Den otevřených dveří, kam
na poznání Nadace přijeli její zástupci, příznivkyně,
zástupci donorů a další pozvaní hosté. Pro maminky a
jejich děti přivezli množství dárků a materiální pomoc.
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí se děti
z AD s maminkami vypravily do pražské ZOO,
kde Nadace pro spolupracující azylové domy
z Ústeckého kraje, uspořádala velkou dětskou
oslavu společně s hvězdami televize Prima.
Příznivci Nadace, nezapomněli na maminky a jejich děti
ani na Vánoce, když jim stejně jako v minulém roce,
věnovali hodnotné vánoční dárky.

Prezentace charity na veřejnosti –
Masopustní jarmark, Zažít Roudnici
Farní charita se v roce 2016 zúčastnila dvou akcí v
Roudnici n.L., kde se mohla prezentovat a nabídnout
veřejnosti kromě široké škály sociálních služeb i výrobky
šicí dílny, ve které pracují maminky z azylového domu.
V únoru jsme se prezentovali na Masopustním jarmarku
v prostorách kláštera augustiniánů, kde jsme nabízeli
bačkory a pletené ponožky. V září na akci Zažít Roudnici
(jinak) jsme představili na stánku další výrobky z naší
dílny - slušivé zástěrky, chňapky a látkové tašky. Pro
děti jsme připravili dětskou tvořivou dílnu kreativně
zaměřenou na výrobu módního oblečení z papíru, do
kterého pak „oblékaly“ papírové postavičky dívek a
chlapců.

Koloběh Říp – Praha
Farní charita Roudnice n. L. byla oslovena organizátory
závodu Koloběh Říp-Praha, zda by měla zájem o ošacení
pro potřebné. V ranních hodinách vyšli zástupci FCH na
horu Říp, kde se shromáždilo ke startu závodu několik
stovek závodních dvojic. Převzali od nich oblečení, které
si sportovci „odložili“, aby jim zbytečně nepřekáželo při
běhu a jízdě na kole z Řípu do Prahy. Celkem se nasbíralo
9 velkých pytlů různého sportovního oblečení - tepláky,
mikiny, trička, bundy, rukavice, čepice, šály.

FARNÍ CHARITA
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20 let od založení Farní Charity
Roudnice n. L.
Ve středu 5. října na pozvání roudnické farní charity
zavítal na návštěvu Roudnice nad Labem pražský
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Zúčastnil se
oslav při příležitosti 20 let založení místní farní charity
a celebroval v kostele Narození Panny Marie slavnostní
děkovnou mši svatou.
Po mši svaté se všichni hosté přesunuli do přilehlých
ambitů roudnického augustiniánského kláštera, kde
probíhal další program. Na úvod promluvila ředitelka
FCH Ing. Zdenka Pětníková a poté předala slovo řediteli
Arcidiecézní charity Praha Ing. Jaroslavu Němcovi,
starostovi Roudnice n.L. Vladimíru Urbanovi a nakonec
panu kardinálu Dominiku Dukovi. Všechny upoutalo
vystoupení taneční skupiny Somnakune čerhaja a
zpěvačky, herečky Pavlíny Matiové, která byla v minulosti
členkou hudebního tělesa Trio Proměny a reprezentovala
charitu na mnoha festivalech a soutěžích. Pro pozvané
hosty byla připravena komentovaná prohlídka prostor
kostela a kláštera a chutné občerstvení.
Kardinál Dominik Duka na závěr své návštěvy Roudnice
ještě na chvíli zavítal do Azylového domu pro ženy a
matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Riegrově 652, kde
se seznámil s pracovníky a uživatelkami azylu a prohlédl
si prostory domu.
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ podle jednotlivých středisek v roce 2016 v Kč
NZDM

PS

AD

Správa

Fakult. služby

Šatník

Individuální dary

CELKEM

60 300,13

21 713,51

45 530,57

55 431,88

9 409,07

64 448,00

1 426,48

3 391,00

261 650,64

Spotřeba energie

65 617,18

100 998,88

9 042,33

377 767,56

5 646,51

Služby

83 833,03

80 353,00

109 937,45

173 876,73

-29 731,40

18 661,00

764,00

1 660 552,51

1 613 589,47

965 328,81

2 051 484,75

-70,00

308 441,60

181 885,00

453,86

6 045,48

5 273,83

36 329,84

147 776,03

24 991,77

29 631,00

0,00

124 100,14

1 876 348,33

1 821 928,69

1 166 169,00

2 806 336,95

10 245,95

421 181,60

215 131,48

127 993,00

75 715,00

175 339,00

779 500,00

1 609 000,00

5 334 679,00

Osobní náklady
Ostatní

Výnosy

Náklady celkem
Ústecký kraj - MDP

45 661,00

53 963,00

Ústecký kraj - VDP

1 591 079,00

1 355 100,00

197 059,00

573 290,00

266 898,00

239 587,00

122 940,00

369 851,00

500,00

98 434,67

1 060,00

6 886,00

73 910,00

217 715,00

Vlastní zdroje
Město Roudnice n.L.
Nadace, sbírky a dary
Úřad práce
Výnosy celkem
HV Střediska

10 245,95

31 056,00

36 696,65

48,00

65 071,00

334 026,00

127 993,00
156 000,00

8 445 335,00

SAS

Spotřeba materiálu

590 128,46
437 741,81
6 781 666,00
374 148,09
8 445 335,00

8 408 181,27

Náklady

FCH 2016

882 362,60
999 276,00
568 899,67
447 625,00

1 904 138,00

1 747 084,67

1 174 469,00

2 852 457,00

10 245,95

370 722,65

221 071,00

127 993,00

8 408 181,27

27 789,67

-74 844,02

8 300,00

46 120,05

0,00

-50 458,95

5 939,52

0,00

-37 153,73

VÝNOSY (ZDROJE) V ROCE 2016
Ústecký kraj - MDP 2 %
Ústecký kraj - VDP 63 %
Vlastní zdroje 11 %
Město Roudnice n.L. 12 %
Nadace, sbírky a dary 7 %
Úřad práce 5 %

NÁKLADY V ROCE 2016

Spotřeba materiálu 3 %
Spotřeba energie 7 %
Služby 5 %
Osobní náklady 80 %
Ostatní 5 %
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ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2016

13

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. 12. 2016 ( v celých tisících Kč )
číslo
řádku

AKTIVA

a
b
A. Dlouhodobý majetek celkem		

Stav
k poslednímu dni
účetního
období

1

1
4 105

2
4 047

Součet I.1. až I.7.

9

17

17

I.
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
-18
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Součet II.1. až II.10.
1. Pozemky				
-31
-21
3. Stavby				
II.
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí -22
-28
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
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.
4. Poskytnuté provozní zálohy
-314
II.
-315
5. Ostatní pohledávky		
17. Jiné pohledávky		
-378
Krátkodobý finanční majetek celkem
Součet III.1. až III.8.
		
-211
1. Pokladna		
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.

5
20
10
12
13
16
28
23
40
32
34
35
38
41
71
55
56
68
80
72
74
84
81
85

17
7 295
44
5 805
321
1 125
331
331
-3 538
-17
-2 137
-259
-1 125
3 202
681
482
140
59
2 492
32
2 460
29
29
7 307

17
7 295
44
5 805
321
1 125
333
333
-3 598
-17
-2 181
-275
-1 125
5 137
682
502
102
78
4 436
19
4 417
19
19
9 184

Dlouhod. nehmotný majetek celkem

c

Stav
k prvnímu dni
účetního
období

Součet I.až IV.

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.

PASIVA

a
b
A. Vlastní zdroje celkem
Součet A.I. až A.II.
Jmění celkem
Součet I.1. až I.3.
1. Vlastní jmění		
-901
I.
2. Fondy			
-911
Výsledek hospodaření celkem
Součet II.1 až II.3.
1. Účet výsledku hospodaření
-963
II.
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
-931
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -932
Součet B.I. až B.IV.
B. Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Součet III.1. až. III.23.
1. Dodavatelé			
-321
3. Přijaté zálohy		
-324
5. Zaměstnanci		
-331
7. Závazky k institucím soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění -336
III.
9. Ostatní přímé daně		
-342
12.Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
-346
17.Jiné závazky		
-379
22. Dohadné účty pasivní		
-389
Jiná pasiva celkem
Součet IV. až IV.3.
IV. 1. Výdaje příštích období		
-383
2. Výnosy příštích období		
-384
Pasiva celkem			
Součet A. až B.

číslo
řádku
c

86
90
87
88
94
91
92
93
95
129
106
108
110
112
114
117
122
127
133
130
131
134

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
3
5 930
5 820
5 551
269
110
x
-156
266
1 377
1 182
2
3
359
194
19
90
3
512
195
3
192
7 307

Stav
k poslednímu dni
účetního
období
4
5 893
5 820
5 551
269
73
-37
x
110
3 291
1 295
24
2
387
214
38
104
526
1 996
1 996
9 184
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Číslo
řádku

Název ukazatele

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy a nakupované
služby

1

Činnosti
HospoCelkem
dářská
5
6
7

Hlavní

1

8230

215

8445

2

1 257

33

1 290

Spotřeba materiálu, energie a
ostatních neskladovaných dodávek

3

820

32

852

3

Opravy a udržování

5

42

42

4

Náklady na cestovné

6

40

40

5

Náklady na reprezentaci

7

8

6

Ostatní služby

8

347

1

348

III.

Osobní náklady

13

6 599

182

6 781

10

Mzdové náklady

14

4 962

136

5 098

11

Zákonné sociální pojištění

15

1 637

46

1 683

V.

Ostatní náklady

21

307

307

16

Smluvní pokuty, úroky z prodlení,
ostatní pokuty a penále

22

1

1

Součet A.I.1. až
A.I.6.

Součet A.III.10. až
A.III.14.

Součet A.V.16. až
A.V.22.

8

Označ.

Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2016 ( v celých tisících Kč )

Výnosy

I.

Provozní dotace

1

Provozní dotace

II.

Přijaté příspěvky

6 801

156

6 957

43

528

528

528

IV.

Ostatní výnosy

48

35

35
11

Součet B.IV.5. až
B.IV.10.

7

Výnosové úroky

51

11

10

Jiné ostatní výnosy

54

24

V.

Tržby z prodeje majetku

15

Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku

87

12

12

D.

22

Jiné ostatní náklady

28

207

207

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek

29

60

60

23

Odpisy dlouhodobého majetku

30

60

60

35

7

7

36

7

7

39

8 230

8 445

42
Součet B.II.2. až
B.II.4.

819

87

215

6 957

45

26

Součet A.I. až
A.VIII.

8408

156

47

23

Náklady celkem

225

6 801

Přijaté příspěvky (dary)

Dary

28

8183

41

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Odpis nedobytné pohledávky

Hodnota A.VII.28.

40
Hodnota B.I.1.

3

17

Poskytnuté příspěvky

HospoCelkem
dářská
6
7

III.

20

Poskytnuté členské příspěvky
a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Činnosti
Hlavní
5

B.

C.

VII.

Číslo
řádku

Název ukazatele

Součet B.V.11. až
B.V.15.

528
66

885

24

55

3

3

60

3

3

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

8 183

225

8 408

Výsledek hospodaření před
zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-47

10

-37

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-47

10

-37

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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Slovo ředitelky
Uplynul další rok v životě Farní charity Roudnice nad
Labem, a tentokrát to byl rok jubilejní, protože jsme v
něm oslavili 20 let působení Charity v Roudnici. Byla to
příležitost bilancovat celé uplynulé období, příležitost sejít se a pozvat klienty, zaměstnance (současné i bývalé),
kněze, donátory a další hosty a zavzpomínat na celých
20 let. Příležitost poděkovat při slavnostní mši svaté
Pánu Bohu, za to, že charitu obdařil svým požehnáním,
milostí a vším potřebným pro její činnost a dlouhodobé
působení. Oslavy se zúčastnil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který celebroval slavnostní děkovní
mši svatou.

na spoustě veřejných akcí, uskutečnili jsme drobné benefiční akce na podporu služeb. Nabízeli jsme klientům
podporu nad rámec sociálních služeb prostřednictvím
psychologické poradny, videotréninku interakcí, muzikoterapie, finanční gramotnosti, charitního šatníku,
potravinové a materiální pomoci. A samozřejmě celý
rok jsme poskytovali našim klientům sociální služby pečovatelskou službu, azylový dům, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež.
Každá výroční zpráva, stejně tak i zpráva za rok 2016,
přináší jenom stručný přehled informací o důležitých
událostech, které se děly v daném roce. Není možné do
ní vměstnat to velké množství každodenní práce, činností, aktivit zaměstnanců charity ve prospěch našich
klientů a celé organizace, za které jim náleží můj obdiv
a velké díky.
Výroční zpráva nám dává prostor pro poděkování také
donátorům, dárcům, kněžím, spolupracujícím organizacím, spolupracovníkům, dobrovolníkům, příznivcům farní
charity za pomoc a podporu charitního díla - ať už se jedná o pomoc finanční, materiální, pomoc ve formě služby,
modlitby, bohoslužby, povzbuzení, dobrého slova o práci
charity. Vám všem patří naše velké poděkování.

Rok jsme započali tradičně Tříkrálovou sbírkou, opět
jsme se zapojili do Postní almužny, uskutečnili jsme Den
otevřených dveří v azylovém domě, opravili fasádu azylového domu, s klienty NZDM Bota prezentovali charitu

Chtěla bych poděkovat klientům našich služeb – maminkám s dětmi, seniorům, dětem a mládeži, rodinám s
dětmi, ale i ostatním potřebným - kteří se na nás s důvěrou obraceli o pomoc se svými problémy a potřebami.
Díky náleží vám všem, kteří jste věnovali použitelné

šatstvo nebo jinou materiální pomoc, kteří jste přispěli
na Tříkrálovou sbírku nebo se do ní zapojili jako koledníci, vedoucí nebo jste vytvářeli potřebné zázemí pro
sbírku.
Jak jsem již zmiňovala na začátku, charita působí v
Roudnici už 20 let. Za tu dobu pomohla stovkám klientů
v rámci svých služeb. Vystřídalo se zde během těchto
let mnoho zaměstnanců a každý z nich udělal velký kus
práce ve prospěch klientů a zanechal v charitě kus svého srdíčka a svoji nesmazatelnou stopu. Všem jim patří
velké díky.
Charita by nemohla fungovat bez zapálených lidí pro
věc, bez finančních a materiálních prostředků, potřebného zázemí a hlavně bez Božího požehnání. Proto bych
přála charitě, aby ji Pán Bůh provázel i nadále svým požehnáním a charita dál pomáhala všem, kteří to potřebují
a fungovala v Roudnici dalších spoustu let.
S úctou a pokorou
Ing. Zdenka Pětníková,
ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
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DĚKUJEME VÁM
Velké poděkování patří všem níže uvedeným - státním a
nestátním organizacím, institucím, firmám, nadacím, ale
i jednotlivcům, kteří nás finančně, materiálně a jinými
způsoby během roku 2016 podporovali. Díky vám všem
můžeme naplňovat základní poslání charity - pomáhat
potřebným.
Ústecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Roudnice nad Labem
Úřad práce Litoměřice
Evropský sociální fond (ESF)
Nadace Terezy Maxové dětem a City Foundation
NROS - Pomozte dětem
Arcidiecézní charita Praha
Arcibiskupství pražské
Charita Česká republika
E-shop www.mineralbangle.cz
Koloběh Říp - Praha - účastníci závodu
Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem
Litoměřický deník
Obec Dobříň
Ovocnářství Petrásek § Poblová
Potravinová banka Ústeckého kraje
Pekařství u Poláků
Pekařství Kraupner
Prázdninová škola Lipnice
RC Havránek Veltrusy

Roudnický městský rozhlas
Roudnická městská televize – MIS
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem
Kiwanis Roudnice n. L.
TESCO - supermarket Roudnice n. L.
Zámecká restaurace Roudnice n. L.
Bajglová Jiřina, P. Brousil Martin, manželé Brožíkovi,
Bumbová Věra, Čejková Klára, Drahoňovská Eva, Douša
Jiří, Bohuš Eliáš, Hajný Jaromír, Hanzlíková Lucie, manželé
Horákovi - Jan a Zuzana, manželé Chaloupkovi - Pavel
a Jana, P. Góra Stanislaw, Janošová Klára, manželé
Jirmanovi - Luděk a Madla, Ing. Kirschnerová Jitka,
manželé Korpalovi, pí Kraupnerová, manželé Krejčovi - Jiří
a Eva, Krejčová Marie, Křečková Markéta, Knapková Lucie,
Kubelková Marie, Kulíšková Michaela, Kunzová Eva, Bc.
Marčaniková Jana, Mrázková Šárka, Ing. Molín Radomír,
Mgr. Lukáš Richard, Ing. Lysáček Stanislav, Panušková
Hana, Dr. Petrák Tomáš, Pětníkovi: Jiří, Michaela, Martin,
Tereza, Polák Evžen, pí Poláková, Preissová Renáta,
Ptáková Hana, Reischer Peter, Sedláčková Ludmila st.,
Sedláčkovi, Slavíková Duňa, Ing. Stefan Libor, Mgr. Stratinská Hana, Špačková Jaroslava, Špačková Pavla, P. Šťastný
Ludvík, Šustrová Jiřina, Bc. Vítek Jiří, Vitochová Kateřina,
Volfová Adéla, Tajovská Alena, Tesař Jaroslav, Tláskal
Jaroslav, Zeman Jiří
Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme.
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NZDM Bota
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
při FCH Roudnice n. L.
Jungmannova 670, Roudnice nad Labem,
okres Litoměřice
50°25‘21.745“N, 14°15‘18.108“E
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa
Pečovatelská služba
při FCH Roudnice n. L.
Riegrova 652, Roudnice nad Labem,
okres Litoměřice
50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E

