CHARITA ROUDNICE NAD LABEM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem je součástí římskokatolické církve. Jejím zřizovatelem
je Arcibiskupství pražské. Má statut církevní právnické osoby se samostatnou právní
subjektivitou. Je založena na hodnotách křesťanství, demokracie a ochraně lidských
práv.

Pomáhá 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.
20 km Roudnice
nad Labem
Budyně
n. Ohří

PRAHA

Charita Roudnice
nad Labem je jedním
z největších poskytovatelů
sociálních služeb na Podřipsku.

Kde?

Roudnice nad Labem
Budyně nad Ohří
56 obcí – ORP Roudnice n. L.
a vikariátu Podřipsko
Ústecký a Středočeský kraj

Co?

Azylový dům pro matky s dětmi
Pečovatelská služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Komu?

Senioři a invalidní
důchodci
Matky s dětmi
Rodiny s dětmi
Děti a mládež

Kdo?

28 pracovníků
2 dobrovolníci

Ostatní aktivity

Charitní šatník
Videotrénink interakcí a muzikoterapie
Tréninkové bydlení
Potravinová a materiální pomoc
Individuální pomoc a podpora rodinám s dětmi
Pomoc při humanitárních a živelných
katastrofách

Slova na úvod
Vážení přátelé,

všichni bezpochyby tušíte, že uplynulá doba pandemie byla pro
práci Charity Roudnice nad Labem velmi náročná. Na jedné
straně nebylo možno konat některé aktivity pro přikázaná vládní
omezení, na druhé straně vzrostla náročnost u těch prací, ve
kterých bylo možno pokračovat. Zvláště charitní pečovatelskou
službu, namáhavou již ze své podstaty, obtížila nutnost dodržovat
přísná hygienická opatření za všech okolností. Ale musíme velice
poděkovat všem pracovníkům za jejich nasazení, zvláště při
znalosti úrovně jejich finančního ohodnocení, vycházejícího
bohužel z nastavení priorit v naší společnosti, ve které je péče
o staré, slabé, nemocné a sociálně potřebné dlouhodobě podceněna a přehlížena. Mluvíme-li
tedy o službě, nejedná se tu pouze o jednu kategorii ekonomiky, ale službu vskutku sloužící,
znamenající osobní nasazení, ochotu a oběť.
Ať Vám všem, zaměstnancům, dobrovolníkům i klientům Bůh žehná.

Martin Brousil, vikář podřipský

Milí přátelé, příznivci charity,

máte před sebou výroční zprávu Charity Roudnice nad Labem,
která rekapituluje rok 2020, na který nikdo z nás určitě jen
tak nezapomene. Tento rok si budeme spojovat s propuknutím
celosvětové koronavirové pandemie, jejíž dopady jsme všichni
pocítili na vlastní kůži. Zásadně ovlivnila nejenom náš osobní,
ale i pracovní život. Většina z nás totiž poprvé v životě zažívala
skutečný strach – o sebe, o své blízké, ale i o klienty, se kterými
v charitě pracujeme a kterým pomáháme. Do života a do práce
nám zasahovali přísná vládní a epidemická nařízení, kterým jsme
se chtě-nechtě museli podřídit. Držela nás však víra, že když to
zvládneme, situace se zlepší a vše dobře dopadne. Bylo až neuvěřitelné, jaká vlna solidarity
se naráz zvedla mezi lidmi. Každý, kdo mohl a chtěl, pomáhal – svým nejbližším, sousedům,
známým, ale i úplně neznámým lidem – ze srdce a zcela nezištně. Pandemie nám přinesla
mnoho zlého, ale je nutné podotknout, že i mnoho dobrého… Prověřila a zocelila vše, co stálo
na pevných základech a otřásla, nebo zhroutila to, co bylo naopak křehké.
Přesně tak vnímám i naši organizaci a naše pracovníky, kteří v této nelehké zkoušce obstáli
na výbornou a zaslouží si mé velké poděkování a uznání. Za jejich úžasnou práci, obrovské
lidské nasazení, obětavost, sladění náročných rodinných a pracovních povinností, odhodlání
a trpělivost při práci s novými technologie a novými formami komunikace, jim vyprošuji Boží
požehnání a podporu.

Nesmím opomenout poděkovat i ostatním - donátorům, dárcům – firmám i jednotlivcům,
kněžím, jáhnům, dobrovolníkům, kteří se nám v tomto covidovém roce v nebývale velké míře
snažili pomáhat a podílet se s námi na budování charitního díla. Velice si vážíme každé pomoci
a podpory a jsme vděčni za všechny její formy – finanční, materiální, duchovní, dobré slovo, či
povzbuzení.
V situacích, kdy ti nejpotřebnější vyžadovali okamžitou pomoc a stát přitom nebyl schopen
reagovat dostatečně flexibilně, se opakovaně ukázalo, jak je naše charitní pomoc potřebná.
Můžeme hrdě říct, že díky naší práci řada lidí: neskončila na ulici, bez jídla, ochranných
pomůcek nebo i bez přístupu ke vzdělání. Věřím, že to vše má hluboký smysl a přeji nám hodně
síly a odhodlání i do dalších let.
Marcela Lysáčková, ředitelka Charity Roudnice nad Labem
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Péče o seniory a zdravotně postižené
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROUDNICE
Charita pečuje o seniory, zdravotně postižené osoby a v roce 2020 rozšířila
cílovou skupinu i o dětské klienty. Pečovatelská služba pomáhá těmto
osobám, aby zůstali aktivní, částečně soběstační a svobodní ve svých
rozhodnutích, co nejdelší možnou dobu – ve svém domácím prostředí,
uprostřed své rodiny, svých blízkých, i když je jejich soběstačnost snížena.
Charita se snaží vytvořit každému podmínky pro klidný a důstojný život.

S čím pomáháme?
osobní hygiena (mytí, koupání, holení)
pomoc s oblékáním, svlékáním
pomoc s přípravou jídla a podáváním stravy
běžný úklid domácnosti
praní a žehlení prádla
nákupy
doprovod k lékaři, na vyšetření, na úřady

PS

20 km Roudnice
nad Labem
Budyně
n. Ohří

PRAHA

Kde působíme?
Roudnice n. L.
Budyně n. O.
okolní obce vzdálené do 20 km

Pečovatelská služba v boji s COVID-em:

V roce 2020 službu využívalo 33 osob – 27 žen a 6 mužů.

„Rok 2020 byl pro nás obdobím plným obav a strachu z neznáma. Někteří z našich klientů
se báli nákazy COVID, až natolik, že nás požádali o pozastavení služby a starala se o ně
rodina. Těm, u kterých jsme zůstaly, jsme poskytovaly pouze nezbytné úkony – hygienu,
nákupy a nejnutnější pochůzky (do lékárny). A denně jsme všem telefonovaly. Byli moc
rádi a povídali si s námi. Dnes říkají, že to pro ně byla velká podpora, že to od nás bylo
milé.
Ale nejenom klienti, také my jsme se cítily v ohrožení. Při práci
jsme používaly ochranné pomůcky a prostředky. Bylo to hodně
nekomfortní, ale zvykly jsme si. Strach z nákazy byl vystřídán
„bojem“ s vládními nařízeními, které do naší práce vnášely velké
zmatky. Je to už za námi a díky pandemii se ukázalo, že jsme výborný
tým, a dokážeme fungovat a pomáhat za každé situace.“
M.Charvátová (sociální pracovnice)
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Pomoc matkám s dětmi
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V DOMOVĚ SV. JOSEFA
Charita poskytuje maminkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci
spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování
a podporu směřující k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.
Naším úkolem je podpořit matky, aby našly vhodné řešení a jejich rodina
se vrátila co nejdříve do běžného života.

S čím pomáháme?
najít vhodné bydlení			
stabilizovat stav rodiny
získat práci

Co nabízíme?

krátkodobé ubytování na dobu max.1 rok
podporu v řešení nepříznivé sociální situace
individuální přístup
jednání bez předsudků

AD

V roce 2020 službu využívalo 49 osob – 16 matek a 33 dětí.

Azylový dům v době COVID-u:
„Rok 2020 byl náročný, a to pro všechny. Zrodila se všudypřítomná obava o zdraví
a budoucnost. Byla to doba velkého zmatku, velkých rozhodnutí, ale také velkého
strachu. Koronavirus mnoha lidem způsobil propad zdravotní, sociální, finanční, emoční zhroutilo se jim mnoho věcí, které držely na chatrných základech. Na druhou stranu, bylo
až neuvěřitelné a velmi dojemné, jakou vlnu lidské solidarity tato celosvětová zkušenost
přinesla. Kolik lidí se dokázalo semknout a bojovat za jednu společnou věc - a tou bylo
zdraví – nás všech.
A náhle se projevilo i to, že i ty zdánlivě nejslabší (klienti) našli v sobě
dostatek motivace k tomu, aby využili svou vlastní sílu a přestali
spoléhat na podporu sociálních služeb a více se postavili na vlastní
nohy. Naše klientky zjistily, že si dokážou mnoho věcí vyřešit samy
a že jsou v životě tolik důležité, a přitom opomíjené skutečnosti zdraví a rodina. Pandemie nám tedy paradoxně prospěla - prověřila
a zocelila všechno, co stálo na pevných základech.“
K.Vaculíková (sociální pracovnice)
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Podpora rodin s dětmi
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Pomáháme rodinám s dětmi z Roudnice n. L. a okolních obcí, které jsou
vnímány jako problematické. Podporujeme rodiče a rodiče samoživitele,
kteří se dostali do tíživé situace (chudoba, zadluženost, narušené rodinné
vztahy, nezaměstnanost, ztráta bydlení), jež se dotýká základních
podmínek pro zdravý vývoj dětí.
Naším úkolem je podpora rodičů, aby našli řešení, a ochrana dětí, aby byly
nepříznivou situací zasaženy v co nejmenší míře.

S čím pomáháme?
pomoc s vedením domácnosti, plánování
rodinného rozpočtu
podpora rozvoje rodičovských kompetencí
pomoc při vzdělávání dětí
poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání
zadlužení
pomoc při vyřizování sociálních dávek
doprovod na úřady, do školky, do školy,
k lékaři

SAS

Klubík pro rodiče s dětmi
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro
rodiče a děti
programy pro rodiče a děti – dětská herna
programy pro děti – podpora na vstup do ZŠ,
herna
programy pro rodiče – vaření, šití, přednášky,
besedy výuka práce s PC

SAS v době COVID-u:
„Rok 2020 byl po pracovní stránce skrz naskrz ovlivněn epidemií Covid 19. Přesto, že jsme
všichni pracovníci služby zároveň také rodiče před/ školních dětí, snažili jsme se po celý
rok hledat způsob, jak sladit náročné rodinné povinnosti s prací, kde vzrůstala poptávka
po službě.

ORP

Osobní kontakt s klienty musel být často nahrazován „dálkovým“, což nám ale umožnilo
zůstat s klienty v kontaktu i během nejpřísnějších protiepidemiologických opatření a
zajistit jim tak potřebnou a zároveň bezpečnou podporu. Velkou výzvou byla dočasná
transformace ambulantního Klubu pro rodiče s dětmi na jeho on-line formu, nebo
skupinového Programu zdravého rodičovství na individuální.

Budyně
n. Ohří

Roudnice
nad Labem

PRAHA

Kde působíme?

Těší nás, že jsme pomohly našim dětským klientům zajistit dobré podmínky pro distanční/
on-line vzdělávání a klientům, kteří se vlivem epidemie propadli
až na samé sociální dno, podporu řady nadací. V situacích, kdy ti
nejpotřebnější vyžadovali okamžitou pomoc a stát přitom nebyl
schopen reagovat dostatečně flexibilně, se opakovaně ukázalo, jak
je charitní pomoc potřebná. Můžeme hrdě říct, že díky naší práci
řada lidí neskončila na ulici, bez jídla, ochranných pomůcek nebo
bez přístupu ke vzdělání.“

Roudnice n. L.
Budyně n. O.
spádové obce ORP

V roce 2020 službu využilo celkem 45 rodin (99 osob).
47 osob starších 18 let a 52 osob mladších 18 let.

R.Brožová (vedoucí sociální pracovnice)
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Podpora dětí a mládeže
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NZDM Bota se usiluje o snižování dopadu rizik a přispívá k pozitivním
změnám u dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let, převážně z Roudnice n. L.
které zařízení navštěvují.
Cílem naší práce je zajistit smysluplné trávení volného času, pomoct při
přípravě ke vzdělání a zaměstnání, podpořit v těžké životní situaci a
rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro běžný život našich klientů.

Jak pomáháme?
pomoc, podpora a odborná či „lidská“ rada
pomoc při vypracování školních úkolů
výuka práce s počítačem a internetem
poradenství v oblasti vzdělávání, hledání práce
poradenství v oblasti bydlení a partnerských vztahů
vzdělávací a tematické besedy
volnočasové, sportovní a arte aktivity
(stolní fotbal, šipky, kulečník, míčové hry,
keramika, batika, náramky, malování)
podpora v oblasti tance, zpěvu, hudby či focení

NZDM

NZDM Bota navštívilo v roce 2020 celkem 83 osob.
Z toho 57 mladších do 15 let a 26 starších 15 let.
NZDM Bota v době COVID-u:
„Služba NZDM se v nouzovém stavu přesunula zejména do online prostoru a zareagovala
tak na poptávku klientů, kteří svůj čas trávili převážně na mobilu nebo počítačích.
Každý den v NZDM probíhala distanční výuka a klientům byl poskytován prostor pro psaní
domácích úkolů.
Po celou dobu jsme se intenzivně věnovaly mapování „online světa“ našich klientů
a snažily jsme se dostat do jejich online bubliny. Zjišťovaly jsme, kolik klientů se v tomto
prostředí pohybuje, jak často v něm jsou a v neposlední řadě také, co na těchto sítí dělají
nebo hledají. Udržovaly jsme kontakt zejména přes messenger na Facebooku a zprávy na
Instagramu. Ke kontaktu jsme využívaly i živá vysílání a videohovory.
Online kontakt byl doplňován o terén, kdy jsme, pokud to situace dovolila, navštěvovaly
klienty v jejich přirozeném prostředí. Někdy jsme vyrážely do
terénu i každý den. Zjišťovaly jsme, jak se klienti mají, jaká je
náplň jejich dne, zda se účastní distanční výuky a mapovaly jsme,
jaké jsou aktuálně jejich potřeby.
Práce v online prostoru byla zpočátku velice náročná, protože se
jednalo o něco nového, ale dala nám mnohem více, než jsme čekaly.
Navázaly jsme kontakty s novými klienty, s klienty, kteří k nám
docházeli již před mnoha lety a dokázaly udržet kontakt i s klienty
stávajícími.“
J.Marčaniková (vedoucí sociální pracovnice)
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Pomoc potřebným
CHARITNÍ ŠATNÍK

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA RODIN A JEDNOTLIVCŮ

Provozujeme charitní šatník, kam veřejnost přináší použité věci, které
pak vydáváme za symbolický příspěvek potřebním.

Přijímáme:
Ošacení – dětské, dámské, pánské
Lůžkoviny – polštáře, deky, povlečení,
ručníky, osušky
Potřeby pro domácnost – talíře, hrnky,
příbory, hrnce, pánve
Potřeby pro děti – kočárky, postýlky,
sedačky, hračky.

V roce 2020 jsme zaznamenali – 177 příjmů a 400 výdejů.

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC
Potravinovou a materiální pomoc získáváme z:

Byla zajištěna prostřednictvím:
sbírek:
• Postní almužna – finanční podpora rodiny z farnosti
• Tříkrálová sbírka – podpora studenta SOU (ubytování, stravné)
z organizací a firem:
• Mondi Štětí – PC a drobné dárky pro děti
• Nadace Terezy Maxové dětem – potravinové balíčky do AD
• Mineral Bangle – fakultativní výjezdy NZDM Bota
• Ovocnářství Petrásek Ploskovice – ovoce a zelenina
• Bonavita, spol. s.r.o. – trvanlivé potraviny
• Česká pirátská strana – štědrovečerní večeře pro obyvatele AD
• Železářství Homolka – dřevěné hračky pro děti z AD
z charitativních akcí:
• Vánoční Krabice – RC Havránek Veltrusy – vánoční dárky pro děti
• Open Gate (škola) – vánoční dárky pro děti z AD

Potravinové banky Ústeckého kraje
Hypermarketu TESCO v Roudnici n. L.
Národní potravinové sbírky
Projektu „Potravinová a materiální
pomoc nejchudším osobám“

V roce 2020 byla poskytnuta potravinová a materiální pomoc 385 osobám.
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ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020
AKTIVA

( v celých tisících Kč )

Označení AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

3 913

3 855

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

17

17

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

7 367

7 271

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

327

329

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-3 798

-3 762

B.

Krátkodobý majetek celkem

4 036

3 763

B. I.

Zásoby celkem

29

2

B. II.

Pohledávky celkem

466

434

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

3 488

3 281

B. IV.

Jiná aktiva celkem

53

46

Aktiva celkem

7 949

7 618

PASIVA
Označení PASIVA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2020

NÁKLADY

a

b

Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
účetního období
účetního období
3
4

A.

Vlastní zdroje celkem

5 858

5 835

A. I.
A. II.

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

5 850
8

5 820
15

B.

Cizí zdroje celkem

2 091

1 783

B.I.
B. III.
B. IV.

Rezervy celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

95
1 742
254

207
1 270
306

Pasiva celkem

7 949

7 618
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Hospodářská

A.

Náklady

A. I.
A. III.
A. V.
A. VI.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

2 030
10 269
190
172

38
0
0
0

2

0

2

Náklady celkem

12 663

38

12 701

1
12 663

2
38

VÝNOSY

( v celých tisících Kč )
Celkem

Činnosti

Označení VÝNOSY

Hlavní

1

Hospodářská

2

3

B.

Výnosy

12 651

57

12 708

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

11 427
425
751
46

0
0
55
2

11 427
425
806
48

B.V.

Tržby z prodeje majetku celkem

2

0

2

Výnosy celkem

12 651

57

12 708

19
19

7
7

Výsledek hospodaření před zdaněním -12
Výsledek hospodaření po zdanění
-12

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.
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Hlavní

3
12 701
2 068
10 269
190
172

C.
D.

Poznámka: Chybějící řádky s nulovou hodnotou jsou vypuštěny.

Celkem

Činnosti

Označení NÁKLADY

A. VII.

( v celých tisících Kč )

( v celých tisících Kč )

DĚKUJEME DONÁTORŮM, DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM
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
Bazény Relax, s.r.o.
Česká pirátská strana
Charita Česká republika
E-shop www.mineralbangle.cz
Mondi Group Štětí
Nadace Terezy Maxové dětem
Obec Cítov
Obec Chodouny Lounky
Obec Kleneč
Obec Libkovice pod Řípem
Obec Libotenice
Obec Mnetěš
Obec Račiněves
OPEN GATE – škola
Potravinová banka Ústeckého kraje
Polní květy - rodinná firma Mnětěš
Pekařství Kraupner
Roudnický městský rozhlas
Roudnická městská televize – MIS
RC Havránek Veltrusy
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem
TESCO - supermarket Roudnice n.L.
T - Technology s.r.o.
Zažít Roudnici jinak, z.s.
Železářství František Homolka

manželé Adamovi, manželé Bajerovi, manželé Beranovi, P. Brousil Martin, Cimrová
Marie, Černá Radka, Děžinská Saša, Douša Jiří, Eichingerová Helena, Hajný Jaromír,
Francová Marie, Ing. Kirschnerová Jitka, manželé Jirmanovi, manželé Korpalovi,
pí Kraupnerová, manželé Krejčovi, Krejčová Marie st., Mgr. Křečková Markéta,
Kostelný Václav, Kubelková Marie, Pazderová Tereza, Mgr. Marčaniková Jana, Lopes
Beáta, Lysáček Stanislav, Dr. Petrák Tomáš, manželé Pětníkovi, manželé Sedláčkovi,
manželé Stokláskovi, P. Šťastný Ludvík, Štorová Jana, manželé Tesařovi, Vitochová
Katka, Topková Veronika.
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