VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

Farní charita Roudnice n. L. v roce 2018
ČINNOST
4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

8 DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT
charitní šatník
šicí dílna
psychologická poradna
videotrénink interakcí a muzikoterapie
tréninkové bydlení
potravinová a materiální pomoc
individuální pomoc a podpora rodin s
dětmi
pomoc při humanitárních a živelných
katastrofách

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

Zaměstnání: 32 osob – z toho 31 žen, 1 muž
POMOC A PODPORA

PŮSOBNOST

288 osob (uživatelé sociálních služeb)
450 osob (potravinová a materiální pomoc)

Roudnice nad Labem
Budyně nad Ohří
56 obcí — ORP Roudnice n. L. a vikariát
Podřipsko, Ústecký a Středočeský kraj

CÍLOVÉ SKUPINY
senioři a invalidní důchodci
matky s dětmi
rodiny s dětmi
děti a mládež
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Úvodní slovo kněze
Ve funkci biskupského vikáře pro diakonii Arcibiskupství pražského a prezidenta Arcidiecézní charity
Praha jsem právě rok. Předtím jsem se mnoho let intenzivně věnoval mládeži a jejímu nasměrování ke
křesťanským hodnotám. O fungování charity jsem toho moc nevěděl a přiznám se, že jsem měl trochu
obavu, zda není v této oblasti mnoho problémů, které nebudu umět řešit.
Jako nováček, který na fungování charit nemá žádné velké zásluhy, si mohu dovolit slova uznání, aniž
bych byl podezírán ze samochvály. Opravdu jsem velmi mile překvapen a potěšen, kdykoliv navštívím
nějakou charitu nebo charitní dům. Vždy se setkávám s usměvavými a schopnými lidmi, s dobře
fungujícím systémem, se spokojenými klienty.
Udivuje mě obrovský rozsah činností, které charity vykonávají, a velký počet lidí, kterým pomáhají. Jsem rád, že se moje obavy
nepotvrdily a že jsem každým dnem stále více povzbuzen dobrým dílem, které charity konají.
Chci na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům charit. Vím, že jejich práce je náročná a nejednou nedoceněná. Denně jsou
konfrontováni s utrpením, nemocemi, opuštěností, beznadějí a někdy i nevděkem a neporozuměním ze strany lidí, kterým se
věnují. Zároveň často pracují nad rámec svých pracovních povinností. K tomu musí nejednou ustát i těžkosti v osobním životě.
Věřím, že tyto vysoké nároky, které jsou na ně kladeny, jim kompenzuje pocit opravdové smysluplnosti jejich práce, o které řekl
sám Ježíš: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25, 40).
Aby charita poskytovala nejen profesionální službu, ale i ono křesťanské navíc, potřebuje spokojené a stabilní zaměstnance. Na
nich stojí a padá její činnost ve prospěch všem potřebným lidem v České republice i v zahraničí.
Charity mají ale též celou řadu dobrovolníků, lidí s otevřeným a soucitným srdcem, kteří neváhají věnovat čas a energii, aby
posloužili druhým. Děkuji i jim.
Charitní dílo vyžaduje i mnoho těch, kteří podporují nejrůznější projekty finančně. Když se někdo části svých peněz vzdá ve
prospěch potřebného člověka, je to jako by mu daroval kus sebe, kus své práce a času, který na vydělání darovaných peněz
vynaložil. Velký dík patří také všem dárcům finančních a materiálních prostředků a všem našim partnerům, kteří si charitu vybrali
jako prostředníka a distributora jejich pomoci potřebným.
Kromě dobrovolnictví, finanční či materiální pomoci, je důležitá i podpora modlitbou. Modlitba není něco, k čemu se máme
uchýlit, až když jinou pomoc nabídnout nemůžeme. Modlit se za rodinu, přátele, kolegy, za lidi nemocné, trpící a opuštěné,
za lidi pronásledované a utiskované, za všechny lidi na světě může a má každý křesťan. Modlitba je totiž to nejdůležitější, co
všichni potřebujeme a čím můžeme jedni druhým prospět. I když jsme nemocní, staří, chudí, slabí a vyčerpaní, i když nemáme
vůbec nic, tak jedno máme: přístup k milosrdnému Bohu, našemu Otci, který je nám blízko už tady na zemi a se kterým se máme
jednou setkat tváří v tvář a žít věčně v jeho dobrotivé náruči. Přeji všem lidem, aby z této víry a naděje žili.
P. Jan Balík
prezident Arcidiecézní charity Praha
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Úvodní slovo ředitelky
Vážení čtenáři,
uplynul další rok v působení roudnické charity. Ve výroční zprávě se chceme za ním ohlédnout
a v krátkosti zrekapitulovat, co se v něm odehrálo. Nejdůležitější události roku 2018 si přečtete
v mozaice událostí. Myslím, že každý si ve výroční zprávě najde to, co ho zajímá. Pro někoho
jsou to informace o službách, jiný má rád čísla – proto se bude zajímat o finanční hospodaření
organizace, další si rád prohlédne fotografie …
Nikdy se nám ale nepodaří dostat do výroční zprávy vše – tu spoustu každodenní, mnohdy i zdánlivě rutinní práce
(ať už je to přímá péče o klienty, či jejich podpora, nebo vytváření potřebného zázemí pro tuto podporu a péči),
spoustu úsilí, občas nezdarů, ale i hodně radostí, které naši práci provázejí.
Výroční zprávu využívám i k tomu, abych mohla vyjádřit své velké poděkování zaměstnancům charity za jejich práci,
jejich osobní nasazení, profesionalitu, nadšení, obětavost, vytrvalost, trpělivost.
Mé poděkování směřuje ke každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na našem společném charitním díle –
k donátorům, dárcům – firemním, individuálním, kněžím, jáhnům, spolupracujícím organizacím, dobrovolníkům,
našim věrným farníkům a farnicím, příznivcům farní charity.
Děkuji klientům, že se ve svých těžkých životních situacích s důvěrou obraceli o pomoc k charitě.
Velmi si v charitě 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 a podporu i nadále.
S úctou a pokorou
Zdenka Pětníková
ředitelka
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Péče o seniory a zdravotně postižené
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROUDNICE (PS)
Pečujeme o nemocné, zdravotně postižené a staré lidi. Díky charitní pečovatelské službě mají možnost
zůstávat co nejdéle aktivní a částečně soběstační, ve svém domácím prostředí uprostřed své rodiny, svých
blízkých.

POMOC

Služba je zajišťována denně
od 6:00 do 20:00 hod. Službu
v roce 2018 aktivně využilo
33 osob. Celkem 22 žen
a 11 mužů, z toho 15 osob
z Roudnice nad Labem a 18
osob z 9 obcí na Podřipsku.

osobní hygiena (mytí, koupání)
oblékání, svlékání
příprava jídla a podávání stravy
úklid a údržba domácnosti
praní a žehlení prádla
nákupy a pochůzky
doprovod k lékaři, na vyšetření

Charitní pečovatelská služba Roudnice  ׀Riegrova 652, Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
GPS 50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E  ׀tel.: +420 736 509 249  ׀pssp@charitaroudnice.cz
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Podpora rodin s dětmi
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)
Pomáháme rodinám s dětmi z Roudnice n. L. a okolních obcí spádové oblasti obce s rozšířenou působností
(ORP), které společnost vnímá jako problematické. Podporujeme rodiče a společně hledáme řešení,
jak ochránit děti, aby byly nepříznivou situací rodiny (chudoba, zadluženost, narušené rodinné vztahy,
nezaměstnanost, ztráta bydlení a další), zasaženy v co nejmenší míře.

PRÁCE V TERÉNU A KLUBÍK
Službu poskytujeme terénně
a ambulantně ve všední dny od
7:30 do 16:00 hod. V roce 2018
službu využívalo celkem 31 rodin
(96 osob) — 36 osob starších 18 let
a 60 osob do 18 let, z Roudnice
nad Labem a spádových obcí ORP.

pomoc s chodem domácnosti
podpora rodičovských kompetencí
pomoc při doučování dětí
poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání
psychologické poradenství
doprovod na úřady, do školky, k lékaři
dětská herna – programy pro rodiče a děti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce  ׀Jungmannova 670, Roudnice nad Labem,
okres Litoměřice GPS 50°25‘21.745“N, 14°15‘18.108“E  ׀tel.: +420 731 130 444  ׀sassp@charitaroudnice.cz
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Podpora matek s dětmi
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V DOMOVĚ SV. JOSEFA (AD)
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se náhle ocitnou v nepříznivé bytové situaci. Klademe
důraz na zajištění potřeb dítěte. Snažíme se vrátit rodinu co nejdříve do běžného života.

POMÁHÁME

POSKYTUJEME A NABÍZÍME

hledat vhodné bydlení
hledat práci
stabilizovat stav rodiny

krátkodobé ubytování max. 1 rok
podporu v řešení složité situace
individuální přístup
jednání bez předsudků

Kapacita
azylového
domu
je 30 lůžek — 9 pokojů pro
9 žen, matek a 21 dětí.
V roce 2018 využilo služeb
azylového domu celkem 56
osob — 20 žen a 36 dětí,
z toho z Roudnice nad Labem
19 osob — 7 žen a 12 dětí.

pomoc a podporu psycholožky
potravinovou a materiální pomoc
rozšiřování znalostí ve finanční gramotnosti
práci ve volném čase v šicí dílně
videotrénink interakcí a muzikoterapii

Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa  ׀Riegrova 652, Roudnice nad Labem, okres
Litoměřice GPS 50°25‘22.630“N, 14°15‘30.938“E  ׀tel.: +420 730 541 421  ׀adsp@charitaroudnice.cz
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Podpora dětí a mládeže
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM BOTA)
Provozujeme zařízení, kde děti a mládež, převážně ze znevýhodněného prostředí, z Roudnice n. L. a okolí,
smysluplně tráví svůj volný čas.

NABÍZÍME
podporu, pomoc, odbornou a lidskou radu
pomoc při vypracování školních úkolů
doučování
volnočasové a sportovní aktivity

NZDM Bota navštívilo v roce
2018 celkem 105 osob, z toho 71
mladších do 15 let a 32 starších
od 15 let. Pro klienty otevřeno ve
všední dny. Po až Čt od 12:00
do 20:00 hod. (během školního
roku). Po až Čt od 10:00 do
17:00 hod. (během prázdnin).

arte aktivity, podporu v oblasti tance
výuku práce s počítačem a internet
vzdělávací a tematické besedy
poradenství z oblasti vzdělávání, hledání
práce, bydlení a partnerských vztahů

NZDM Bota  ׀Jungmannova 670, Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
GPS 50°25‘21.745“N, 14°15‘18.108“E  ׀tel.: +420 608 477 286 ׀nzdmsp@charitaroudnice.cz
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Pomoc potřebným
Pomáháme potřebným rodinám a jednotlivcům, kteří se dostanou do složité ekonomické či životní situaci,
bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou uživateli sociálních služeb.

Charitní šatník
Provozujeme charitní šatník, kam veřejnost
přináší použité věci, které následně vydáváme za
symbolický příspěvek potřebním.
Přijímáme:
Oblečení – dětské, dámské, pánské.
Lůžkoviny – polštáře, deky, povlečení.
Potřeby pro děti – kočárky, postýlky, hračky.
Potřeby pro domácnost – talíře, hrnky, příbory.

V roce 2018 jsme zaznamenali 454 příjmů
a 832 výdejů.

Potravinová a další materiální pomoc
Potraviny a materiální pomoc získáváme z:
Potravinové banky Ústeckého kraje,
Hypermarketu TESCO v Roudnici n. L.,
Národní potravinové sbírky,
projektu „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám,
darů firem a jednotlivců.

V roce 2018 byla poskytnuta potravinová
a materiální pomoc více než 750 osobám.
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Pomoc potřebným
Individuální podpora rodin a jednotlivců byla zajištěna prostřednictvím:
Sbírky Postní almužna
Tříkrálové sbírky
Arcibiskupství pražského
Arcidiecézní charity Praha – finanční pomoc rodině, které požár
značně poškodil rodinný dům.
Sbírky Rybí polévka – bylo podpořeno 6 dětí (obědy ve školní
jídelně, nákup školních pomůcek, jízdné na dojíždění do školy, jízdné
do nemocnice v Praze). Dále byly podpořeny 4 rodiny s 10 dětmi
(nákup palivového dřeva, vymalování bytu, jízdné do nového bydlení,
odstranění škod po požáru).
Krabice od bot – příznivci Rodinného Centra Havránek Veltrusy věnovali 200 „krabic“s vánočními dárky
pro děti klientů našich služeb.
Mondi Štětí – mikulášské balíčky pro 50 dětí.
TESCO centrála – oblečení ze sortimentu předchozích let - pro matky a děti z AD, rodiny ze SAS, děti
a mládež NZDM Bota.
Příznivci Nadace Terezy Maxové dětem – 27 vánočních dárků pro matky a děti z azylového domu.
Mineral Bangle – podpora fakultativních aktivit NZDM Bota. Jízdné a vstupné: Matějská pouť, zámek
Ploskovice, zábavní centrum Méďa Béďa Bohušovice, výlet na Říp, nákup potravin a občerstvení na
různé akce v NZDM Bota.
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Události roku 2018
Tříkrálová sbírka
18. tříkrálová sbírka probíhala v Roudnici n. L.,
Budyni n. O. a 19 okolních obcích. Tři králové 1. ledna
vyšli na památnou horu Říp a zúčastnili se bohoslužby
slova. Koledovalo se po městech a obcích, během dne
i večer, na úřadech, v obchodech i domácnostech.
V kasičkách se nashromáždilo rekordních 211 002 Kč.
Z výtěžku byl financován provoz charitního šatníku,
aktivity tanečního souboru Somnakune čerhaja,
úprava prostor NZDM Bota a individuální pomoc
rodině, které požár zničil rodinný dům.

Sociální majáles
Již podruhé se uskutečnila společná akce
poskytovatelů sociálních služeb na Podřipsku –
Sociální majáles. Cílem akce bylo žákům základních
a středních škol představit sociální služby tak, aby
formou vzdělávací hry dokázali zjistit, kdo a jak jim
může v určitých situacích pomoct. Akce se konala
pod záštitou Města Roudnice n. L. a Agentury pro
sociální začleňování.
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Události roku 2018
Charitní pouť na Svatou Horu
Pracovníci a dobrovolníci z roudnické charity se
zúčastnili první charitní poutě, kterou na poutním
místě Svatá Hora u Příbrami, připravilo pražské
arcibiskupství. Mši svatou pro zaměstnance a klienty
sociálních služeb sloužili společně prezident ADCH
Stanislav Góra s kardinálem Dominikem Dukou. Po
bohoslužbě jsme využili možnost a prošli si společně
s průvodcem, celý nově zrekonstruovaný areál Svaté
Hory.

Den otevřených dveří v charitě
Při příležitosti Dne charity (25. září) jsme v našich
prostorách uspořádali pro veřejnost Den otevřených
dveří. Do zařízení si našlo cestu mnoho návštěvníků,
mezi nimi i zástupci vedení Města Roudnice n. L. či
studenti místních středních škol se svými pedagogy.
V Riegrově ul. si prohlédli prostory azylového
domu. V Jungmannově ul. v NZDM Bota se zapojili
do rukodělných činností, do tancování s naším
souborem, či hry stolní fotbálek. SAS pro rodiny
s dětmi kromě prohlídky prostor nabídla loutkové
divadlo pro děti a ukázku muzikoterapie. Otevřen byl
i charitní šatník a šicí dílna.
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ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
Označení

AKTIVA (v celých tisících Kč )

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posled. dni účetního období

c

1

2

Součet A.I. až A.IV. 1

3 984

3 986

Součet A.I.1. až A.I.7. 2

17

17

(018) 6

17

7 370
7 296

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10. 10

7 296

A. II. 1.

Pozemky

(013) 11

44

44

A. II. 3.

Stavby

(021) 13

5 805

5 805

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022) 14

322

396

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028) 17

1 125

1 125

Součet A.III.1. až A.III.6. 21

328

324

(063) 24

328

324

Součet A.IV.1. až A.IV.11. 28

-3 657

-3 725

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078) 32

-17

-17

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081) 34

-2 225

-2 269

A. IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

(082) 35

-290

-314

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088) 38

-1 125

-1 125

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

Součet B.I. až B.IV. 40

4 215

5 208

Součet B.I.1. až B.I.9. 41

121

B.I.7.

Zboží na skladě a v prodejnách

0

(132) 48

121

B. II.

Pohledávky celkem

0

Součet B.II.1. až B.II.19. 51

584

1 320

B. II. 4.
B. II. 5.

Poskytnuté provozní zálohy

(314) 55

444

373

Ostatní pohledávky

(315) 56

94

84

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování sestátním rozpočtem

(346) 63

0

863

B. II. 17.

Jiné pohledávky

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

(378) 68

46

0

Součet B.III.1. až B.III.7. 71

3 466

3 827

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211) 72

41

42

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(222) 74

3 425

3 785

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2. 80

44

61

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381) 81

44

61

8 199

9 194

Aktiva celkem
Označení

PASIVA (v celých tisících Kč )

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. II.
A. II. 1.
A. II. 2.
A. II. 3.

Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B.I.
B.I.1.

Rezervy celkem
Rezervy

B. III.
B. III. 1.
B. III. 3.
B. III. 4
B. III. 5.
B. III. 7.
B. III. 9.

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně

B. III. 17.
B. III. 22.
B. IV.
B. IV. 2.

Součet A. až B. 83
číslo řádku

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posled. dni účetního období

3

4

5 933

5 821

85
86
87
89
90
91
92

5 942
5 551
391
-9
0
0
-9

5 820
5 551
269
1
10
x
-9

Součet B.I. až B.IV. 93

2 266

3 373

94
(941) 95

0
0

80
80

104
105
107
108
109
111
113

1 348
1
8
1
523
285
62

1 481
9
8
0
607
356
99

Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

(379) 121
(389) 126

4
464

8
395

Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

Součet B.IV.1. až B.IV.2. 128
(384) 130

918
918

1 812
1 812

8 199

9 194

Pasiva celkem

c

Součet A.I. až A.II. 84
Součet A.I.1. až A.I.3.
(901)
(911)
Součet A.II.1 až A.II.3.
(963)
(931)
(932)

Součet B.III.1. až B.III.23.
(321)
(324)
(325)
(331)
(336)
(342)

Součet A. až B. 131

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
Označení

NÁKLADY (v celých tisících Kč )

A.

Náklady

A. I.
A. I. 1.
A. I. 3.
A. I. 4.
A. I. 5.
A. I. 6.
A. III.
A. III. 10.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

A. V.
A. V. 17.
A. V. 20.
A. V. 22.
A. VI.

Ostatní náklady
Odpis nedobytné pohledávky
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Odpisy dlouhodobého majetku

A. VI. 23.

A. VI. 27.
A. VII.
A. VII. 28.

Tvorbaapoužití rezervaopravných položek
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Náklady celkem
Označení

VÝNOSY (v celých tisících Kč)

B.

Výnosy

B. I.
B. I. 1.
B. II.
B. II. 3.
B. III.

Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. III. 2.
B. IV.

Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy

B. IV. 7.
B. IV. 10.

Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy

Číslo řádku

Činnosti
Hlavní
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.

Hodnota A.VII.28.

Součet A.I. až A.VIII.

11 974

0

2
3
5
6
7
8
13
14

1 647
976
200
31
6
434
9 991
7 543

0
0
0
0
0
0
0
0

15

2 448

0

21
23
26
28
29

182
32
83
67
148

0
0
0
0
0

11 974
1 647
976
200
31
6
434
9 991
7 543
2 448
182
32
83
67
148

30
34
35
36

68
80
6
6

0
0
0
0

68
80
6
6

39

11 974

0

11 974

Činnosti
Hlavní
1

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

3

1

Číslo řádku

Hodnota B.I.1.

Celkem

Hospodářská
2

Celkem

Hospodářská
2

3

40

11 984

0

11 984

41
42
43
45
47

10 632
10 632
318
318
958

0
0
0
0
0

10 632
10 632
318
318
958

49
48

958
76

0
0

958
76

51
54

19
57

0
0

19
57

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

11 984

0

11 984

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

10

0

10

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

10

0

10

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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ZPRÁVA AUDITORA k 31. 12. 2018
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PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM, DÁRCŮM, PŘÍZNIVCŮM
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)
Arakis@Belleville, s.r.o., Arcidiecézní charita Praha, Arcibiskupství pražské, Charita Česká republika,
E-shop www.mineralbangle.cz, INREKO spol.s.r.o., Kiwanis Roudnice n. L., Mondi Štětí, Nadace Terezy
Maxové dětem, Ovocnářství Petrásek Poblová, Obec Dobříň, Obec Chodouny, Obec Kleneč, Obec
Libkovice p. Řípem, Obec Libotenice, Pekařství u Poláků, Pekařství Kraupner, Potravinová banka
Ústeckého kraje, RC Havránek Veltrusy, Roudnický městský rozhlas, Roudnická městská televize – MIS,
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, Lesy České republiky, Skautský oddíl střediska Říp
Roudnice nad Labem, TESCO Roudnice n. L., TESCO Roztoky u Prahy.
Manželé Beranovi, P. Brousil Martin, Douša Jiří, Mgr. Filák František, Hajný Jaromír, manželé
Chaloupkovi, Bc.Janáč Lukáš, manželé Jirmanovi, Ing. Kirschnerová Jitka, manželé Korpalovi,
pí Kraupnerová, manželé Krejčovi, Krejčová Marie st., Křečková Markéta, Kubelková Marie,
Bc. Marčaniková Jana, Monzerová Jana, Ing. Lysáček Stanislav, Dr. Petrák Tomáš, Pětníkovi: Jiří,
Michaela, Tereza, Polák Evžen, pí Poláková, pí Sedláčková, manželé Sedláčkovi, Marie Spurná,
p. Špála, P. Šťastný Ludvík, Šustrová Jiřina, Mgr. Katka Vitochová, manželé Tesařovi.
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