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Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem je církevní právnická osoba se samostatnou právní
subjektivitou, založena na hodnotách křesťanství, demokracie a ochraně lidských
práv. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.

Pomáháme potřebným, sociálně slabým, trpícím a jinak ohroženým osobám.
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.

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

Kde?

Roudnice nad Labem
Budyně nad Ohří
56 obcí – 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
Zdravotně postižení
Chronicky nemocní
Rodiny s dětmi
Maminky s dětmi
Děti a mládež

Kolik?

30 zaměstnanců
4 dobrovolníci
317 klientů
164 potřebných

Další aktivity

Charitní šatník
Tréninkové bydlení
Materiální a finanční pomoc
Humanitární pomoc

Slova na úvod
Milí přátelé a podporovatelé charitního díla v pražské arcidiecézi,

máme za sebou rok 2021, který zdaleka nebyl snadný. Jednalo se
o rok, kdy pandemie koronaviru zachvátila celou naši společnost.
Charity v naší arcidiecézi stály v první linii a sloužily všem
potřebným: pomáhaly starým a nemocným, nabízely testování…
Charita čelila nebývalému zájmu o zdravotní a sociální služby, a to
až do takové míry, že nebylo možno všechny žádosti uspokojit.

Všem pracovníkům Charit, jak profesionálním, tak dobrovolným
patří velké poděkování. Obětovali se pro dobro bližních. Zvláště ti,
kteří pravidelně navštěvovali klienty v jejich domovech, nasazovali
své zdraví ve prospěch druhých. Nebáli se navštěvovat nemocné a staré lidi. Svým příkladem
ukazovali, že láska k druhým dokáže překonat bariéru, kterou vystavěl strach z covidu. Charity
v naší arcidiecézi pomáhají ročně bezmála 23 000 potřebných spoluobčanů, bez Vaší pomoci
by to nešlo. Všem dárcům vyjadřuji za Arcibiskupství pražské poděkování a přání Božího
požehnání. Všem, kteří se v charitním díle angažují, vyjadřuji hlubokou úctu, jak se v době
covidu zachovali a jak se obětují pro bližní.
S přáním Božího požehnání na přímluvu Panny Marie

Žehná Mons. Jan Balík,
generální vikář, prezident Arcidiecézní charity Praha

3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Vážení přátelé,

právě nahlížíte do výroční zprávy Charity Roudnice nad Labem,
která ve zkratce rekapituluje naši činnost v roce 2021, který byl
rovněž ovlivněn koronavirovou pandemii, naštěstí již ne v takové
míře, jako rok předchozí. Lidé si postupně zvykli na nastavená
vládní opatření a přizpůsobili se aktuálním podmínkám.

V první řadě chci vyjádřit svoji vděčnost, obdiv a poděkování
pracovníkům naší Charity, kteří zvládli sladit náročné rodinné
a pracovní povinnosti, a navíc dokázali využít nové technologie
a všechny dostupné možností komunikace ve prospěch klientů,
abychom s nimi udrželi neustále kontakt a mohli jim cíleně pomáhat. Naše pomoc i přes všechna
omezení a překážky zůstávala i v tuto nelehkou dobu stále laskavá a pozorná, vycházející od
srdce a konaná nezištně a s láskou k bližním.
Musím poděkovat i všem dárcům: institucím, firmám, organizacím, jednotlivcům, ale i kněžím,
jáhnům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali pomáhat a budovat charitní dílo. Jsme vděční za
všechny formy vaší podpory – finanční, materiální, duchovní, slova díků, či povzbuzení.
Opět se ukázalo, jak je naše charitní pomoc potřebná. Všechno, co děláme, má hlubší smysl
a přeji nám všem do dalších let, hodně vnitřní síly, zdraví a Božího požehnání.

Ing. Marcela Lysáčková,
ředitelka Charity Roudnice nad Labem

Péče o seniory a zdravotně postižené
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ROUDNICE
Pečujeme o seniory, chronicky nemocné, zdravotně postižené a rodiny
s dětmi. Pomáháme těmto osobám, aby zůstali aktivní, částečně soběstační
a svobodní ve svých rozhodnutích co nejdelší možnou dobu – ve svém
domácím prostředí, uprostřed rodiny, svých blízkých. Snažíme se vytvořit
každému důstojné podmínky pro klidný život.

S čím pomáháme?
osobní hygiena (mytí, koupání, holení)
pomoc s oblékáním

pomoc s přesunem na lůžko

pomoc s přípravou jídla a podáváním stravy
úklidem a údržbou domácnosti
nákupy, praní a žehlení prádla

doprovod k lékaři, na vyšetření, na úřady

PS

15 km Roudnice
nad Labem
Budyně
nad Ohří

PRAHA

Kde působíme?
Roudnice nad Labem
Budyně nad Ohří

okolní obce vzdálené do 15 km

V roce 2021 službu využívalo 47 osob – 36 žen a 11 mužů.

Pečovatelská služba v roce 2021:
„Rok 2021 byl pro nás a naše klienty už podstatně klidnější než ten
předchozí. Část našich klientů se nechala proti COVID-u zaočkovat
a my, když jsme dostali tu možnost, jsme se rozhodli podobně, abychom
před nemocí ochránili sebe a především naše klienty. Situace se dost
uklidnila a až na ochranné prostředky, které nám znesnadňovali naši
práci, se všechno postupně vracelo do zajetých kolejí.“
Bc. M.Charvátová (sociální pracovnice)
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Pomoc matkám s dětmi
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V DOMOVĚ SV. JOSEFA
Poskytujeme 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.
Podporujeme matky, aby našly vhodné řešení a jejich rodina se vrátila co
nejdříve do běžného života.

Co nabízíme?
zajištění ubytování a podmínek pro osobní hygienu		
podmínky pro zajištění stravy

pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů
základní sociální poradenství

S čím pomáháme?
najít vhodné bydlení

stabilizovat stav rodiny

získat pracovní návyky a hledat práci

AD

rozvíjet schopnosti a dovednosti v péči o sebe, dítě a domácnost
vést klienta k samostatnosti

V roce 2021 službu využívalo 65 osob – 23 matek a 42 dětí.

Azylový dům v roce 2021:
„Začátkem roku byla naše práce stále trochu „bržděná“ nastavenými opatřeními, ale
pracovnice azylu i maminky si už na to zvykly a přizpůsobily se jim. Dvě rodiny se mimo
azyl nakazily covidem a zůstaly v izolaci od ostatních, ale dopadlo to dobře a nákaza se
mezi ostatní obyvatele domu nerozšířila.
V azylovém domě jsme na přechodnou dobu vytvořily prostor pro „on-line výuku“ školních
dětí, provedly jsme rozsáhlejší opravy a údržbové práce a snažily se vést maminky k větší
samostatnosti a iniciativě od nich samotných. U některých se nám to i dařilo.
Mezi maminky začala docházet praktikantka, bývalá klientka,
která jim na svém životným příběhu ukázala, že pokud mají v sobě
dostatek síly, chuti a odhodlání, může se jejich život skutečně
změnit k lepšímu. Svým nakažlivým optimismem a nasazením pro
věc, nadchla úplně nás všechny.“

Mgr. P. Chalupová (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 a rozvoj 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

Klubík pro rodiče s dětmi

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

Budyně
nad Ohří

SAS v roce 2021:
„Rok 2021 významně ovlivnila covidová pandemie. Začátkem roku stále převládal
„dálkový“ kontakt s klienty, nad osobními setkáními. Pomáhali jsme dětem z našich
rodin vytvořit doma podmínky pro „on-line“ vzdělávání, aby měly k dispozici počítač a
internetové připojení. Těm nejpotřebnějším jsme distribuovali potravinovou i materiální
pomoc. S postupným uvolněním protiepidemických opatření se
služba konečně začala vracet k běžnému provozu – rozjel se Klubík
pro rodiče s dětmi, v upravené podobě jsme realizovali „Program
zdravého rodičovství“ a začali vyjíždět do terénu. Opět se potvrdilo,
že v situacích, kdy ti nejpotřebnější vyžadovali okamžitou pomoc a
stát nebyl schopen reagovat dostatečně flexibilně, byla zde Charita,
která jim podala pomocnou ruku.“

SAS

Roudnice
nad Labem

PRAHA

Kde působíme?
Roudnice nad Labem
Budyně nad Ohří
spádové obce ORP

V roce 2021 službu využilo celkem 50 rodin (107 osob). 47 osob
starších 18 let a 60 osob mladších 18 let.

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

Jak pomáháme?
volnočasové, sportovní a arte aktivity – kulečník,
fotbálek, šipky, stolní a míčové hry, keramika,
malování, tanec, zpěv, hudba

vzdělávací a tematické besedy

pomoc při vypracování školních úkolů
výuka práce s počítačem a internetem

pomoc a podpora (poradenství) – vzdělání, práce,
bydlení a partnerské vztahy

NZDM

NZDM Bota podpořilo v roce 2021 celkem 98 osob. Z toho 67
mladších do 15 let a 31 starších 15 let.

NZDM Bota v roce 2021:
I v prvních měsících roku 2021 jsme pokračovali v komunikaci s klienty převážně přes
on-line platformy, protože většina našich klientů byla zvyklá v tomto prostředí trávit
svůj volný čas. Tento způsob komunikace se pro mnohé z nich stal
jednodušší – jsou přirozenější, otevřenější a nestydí se pracovníka
oslovit. Můžeme rychle a pružně reagovat na jejich momentální
potřeby a pomoci v nesnázích. A právě díky pandemii, jsme se to
naučili. Takže i po návratu do normálu a obnovení všech aktivit v
NZDM Bota jsme na on-linu i nadále zůstali. Část klientů se totiž
po uvolnění opatření do klubových prostor již nevrátila, ale zůstala
„doma“ a pracujeme s nimi „na dálku“.
Mgr. J.Marčaniková (vedoucí sociální pracovnice)
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Pomoc potřebným
Pomáháme jednotlivcům i rodinám s dětmi, kteří se dostanou do
složité životní či ekonomické situace, bez ohledu na to, zda jsou, nebo
nejsou uživateli našich sociálních služeb.

CHARITNÍ ŠATNÍK
Provozujeme charitní šatník, kam veřejnost přináší zachovalé a využitelné
věci, které pak předáváme potřebným.

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, knížky, školní potřeby
Drobné domácí spotřebiče – varné konvice,
žehličky, fény, kulmy, …

V roce 2021 jsme zaznamenali 189 příjmů a 791 výdejů.

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA RODIN A JEDNOTLIVCŮ
Potravinová, materiální a finanční pomoc byla poskytnuta prostřednictvím:
sbírek a benefičních akcí:
• Postní almužna
• Adventní koncert ČT – ve prospěch rodin samoživitelek
• Tříkrálová sbírka
• Národní potravinová sbírka
• Rybí polévka
firem a organizací:
• Statech s.r.o. – tablety na on-line výuku
• Nano4Fibers Trade – nanoroušky a respirátory
• Mondi Štětí – papírové tašky, dárky pro děti
• Street sushi – pohoštění a finanční podpora
• Česká pirátská strana – 2x ročně večeře pro obyvatele AD
• Lego Česká republika – stavebnice pro děti
• RC Havránek a jeho příznivci – vánoční dárky pro děti
• Open gate (žáci školy) – vánoční dárky pro děti a maminky z AD
• Ovocnářství Ploskovice – ovoce a zelenina pro děti a rodiny
• Mineral Bangle – aktivity v klubu Bota
• Potravinová banka Ústeckého kraje – potraviny, drogerie
• Supermarket TESCO v Roudnici n. L. – potraviny, chleba, pečivo

V roce 2021 byla poskytnuta potravinová a materiální pomoc 481 osobám.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2021

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2021
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

3 855

3 884

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

17

0

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

7 271

7 308

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

329

318

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-3 762

-3 742

B.

Krátkodobý majetek celkem

3 763

4 209

B. I.

Zásoby celkem

2

24

B. II.

Pohledávky celkem

434

420

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

3 281

3 722

B. IV.

Jiná aktiva celkem

46

43

Aktiva celkem

7 618

8 093

PASIVA
Označení PASIVA

NÁKLADY

a

b

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

A.

Vlastní zdroje celkem

5 835

6 062

A. I.
A. II.

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

5 820
15

5 971
91

B.

Cizí zdroje celkem

1 783

2 031

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

Rezervy celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

207
1 270
306

338
1 404
289

Pasiva celkem

7 618

8 093

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Hlavní

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

2 059
12 137
256
148

41
0
0
43

3
14 686
2 100
12 137
256
191

2

0

2

Náklady celkem

14 602

84

14 686

1
14 602

2
84

VÝNOSY

( v celých tisících Kč )
Celkem

Činnosti

Označení VÝNOSY

Hlavní

1

Hospodářská

2

3

B.

Výnosy

14 678

84

14 762

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

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

13 504
382
689
103

0
0
84
0

13 504
382
771
103

B.V.

Tržby z prodeje majetku celkem

2

0

2

Výnosy celkem

14 678

84

14 762

0
0

76
76

C.
D.
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Celkem

Činnosti

Označení NÁKLADY

A. VII.

( v celých tisících Kč )

( v celých tisících Kč )

Výsledek hospodaření před zdaněním 76
Výsledek hospodaření po zdanění
76

DĚKUJEME DONÁTORŮM, DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM
Ústecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Roudnice nad Labem
Úřad práce Litoměřice
Evropský sociální fond (ESF)

manželé Adamovi, manželé Beranovi, P. Brousil Martin, Děžinská Saša, Douša Jiří,
Hajný Jaromír, manželé Jirmanovi, p. Kraupnerová, manželé Krejčovi, Lysáček
Stanislav, Neruda Jan, Dr. Petrák Tomáš, manželé Pětníkovi, manželé Sedláčkovi,
Šustrová Jiřina, manželé Tesařovi, Vitochová Katka, p. Vydrová

Arakis@Belleville, s.r.o.
Arcidiecézní charita Praha
Arcibiskupství pražské
Bajer&Bajerová – advokáti
Budyně n. Ohří
Česká pirátská strana
Člověk v tísni z.s.
Farma Krabčice, s.r.o.
Charita Česká republika
Mineral Bangle
Mondi Group Štětí
Nano4fibers Trade s.r.o.
Obec Cítov
Obec Chodouny Lounky
Obec Kleneč
Obec Libkovice pod Řípem
Obec Ledčice
Obec Račiněves
Obec Židovice
OPEN GATE – škola
Ovocnářství Petrásek&Poblová
Potravinová banka Ústeckého kraje
Pekařství Kraupner
Roudnický městský rozhlas
Roudnická městská televize – MIS
RC Havránek Veltrusy
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem
Statech s.r.o.
Street sushi, s.r.o.
TESCO – supermarket Roudnice n. L.
Zažít Roudnici jinak, z.s.
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