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VZNIK
OBLASTNÍ CHARITY
ÚSTÍ NAD LABEM
Oblastní charita Ústí nad Labem je církevní
právnickou osobou s vlastní subjektivitou (dle
Kodexu kanonického práva, dle kánonu 114117 a kánonu 312-317). Dle zákona č. 3/2002
Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností
je evidována na Ministerstvu kultury ČR (číslo
evidence: 8/1-05-729/2000). Byla zřízena
diecézním biskupem dne 7. února 2000 jako
nástupnická organizace Farní charity Ústí nad
Labem. Oblastní charita Ústí nad Labem je
územní složkou Diecézní charity Litoměřice
a působí na území ústeckého vikariátu.
Oblastní charita Ústí nad Labem je členem
Charity Česká republika a tím i mezinárodních
organizací Caritas Europa a Caritas
Internationalis.

POSLÁNÍ
OBLASTNÍ CHARITY
ÚSTÍ NAD LABEM
Posláním Oblastní charity Ústí nad Labem
je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází
z křesťanských zásad bez ohledu na jeho
příslušnost k rase, národnosti, náboženství,
státní a politické příslušnosti. Oblastní charita
Ústí nad Labem pomáhá osobám na okraji
společnosti při řešení komplikované sociální
situace, umožňuje seniorům plnohodnotné
prožívání stáří, poskytuje podmínky dětem,
mládeži a rodinám pro vzájemné setkávání
a smysluplné trávení volného času a umožňuje
přístup veřejnosti a uživatelům našich služeb
ke vzdělávání.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
OBLASTNÍ CHARITY
ÚSTÍ NAD LABEM
DŮM SAMARITÁN
• Azylový dům pro muže a ženy Samaritán
• Centrum pomoci Samaritán
• Noclehárna Samaritán
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY
• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
DŮM SVATÉHO MATERNY
• Komunitní centrum pro děti
• Centrum služeb pro rodinu
• Terénní programy
CENTRUM PRO RODINU OVEČKA
• Mateřské centrum Ovečka
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
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Slovo ředitele
Vážení zaměstnanci, příznivci, sponzoři, dárci a přátelé Oblastní charity Ústí nad Labem.
Podruhé ve funkci ředitele píši úvodní slovo zprávy o činnosti naší organizace za uplynulý rok. Musím začít tím, že se budu trochu
opakovat. Jsem hrdý na práci všech zaměstnanců, kteří se kvalifikovaně a s patřičnou empatií starají o uživatele našich služeb, přestože se
platy v sociálních službách nepohybují ve výši, kterou by si naši zaměstnanci za svou obětavost zasloužili.
Naše organizace se musela loňský rok poprat s několika výzvami, které jsme, alespoň podle mého názoru, zvládli se ctí, a do budoucích let
budou pro charitu přínosem. Došlo jednak ke dvěma personálním změnám na pozici vedoucího, dále k přejmenování, ale zejména
přestěhování celého zařízení.
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily poskytujeme své služby seniorům, kteří ztratili soběstačnost, a seniorům postiženým Alzheimerovou
či dalšími typy demencí. Veškerý personál se uživatelům našich služeb věnuje s obrovským nasazením, a snaží se vytvořit rodinnou atmosféru,
která umožňuje důstojné prožití stáří. Oceňuji zejména, že naši zaměstnanci pracují stále s úsměvem na tváři, vymýšlejí pro klienty nové
a nové aktivity a zajímavé akce. Na konci roku odešla vedoucí Mgr. Jitka Urbanová a ve výběrovém řízení se nám podařilo získat nového
vedoucího, zkušeného ředitele domova pro seniory, Ing. Dušana Jahodu. Jsem přesvědčen, že nový vedoucí přinese organizaci nové podněty
ke zlepšení naší práce a bude přínosem nejen pro Dům pokojného stáří sv. Ludmily, ale pro celou organizaci.
Tradičně musím poděkovat všem zaměstnancům Domu Samaritán, kteří pokračují v tradici poskytování služeb pro osoby bez přístřeší
na té nejvyšší úrovni. Každou zimu se setkáváme s tím, že máme plný dům klientů a naši zaměstnanci se nezastaví. Průměrná obsazenost
je vysoká i po zbytek roku, a vytíženost našich pracovníků s ní. Moc oceňuji také realizaci „nadstavbových“ aktivit, jako například práci
s klienty na zeleninové zahrádce.
Jsem rád, že se v minulém roce podařilo stabilizovat personální situaci v Centru pro rodinu Ovečka a vážím si práce všech zaměstnanců,
kteří pracují s cílovou skupinou dětí a rodin s dětmi. Týmu centra se podařilo nabízet kvalitní služby a zorganizovat spoustu aktivit
pro širokou veřejnost. V parku na Severní Terase jsme uspořádali ve spolupráci s dalšími organizacemi Den pro rodinu s pestrou nabídkou
aktivit pro celé rodiny. V létě jsme uspořádali několik turnusů příměstských táborů a prázdninových klubíků pro školní a předškolní děti.
Ve školním roce pomáháme ústeckým rodinám díky evropskému projektu školní družiny „Klubovna Ovečka“, kterým zajišťujeme ranní
a odpolední péči o děti ZŠ Stříbrnická a ZŠ Rabasova.
Zdaleka největší proměnou prošlo naše zařízení na Střekově – služby Domu Světluška jsme přestěhovali do nových prostor v ulici Karla IV.
a novou etapu odstartovali s novým názvem – Dům sv. Materny. Navazujeme tak na práci světce, kterému byl zasvěcen kostel se špitálem
na místě dnešního Lidického náměstí. Jméno Světluška v organizaci ale dále zůstává – ponese jej evropský projekt dětské skupiny pro děti
od 2 let. Zařízení dostalo nového energického vedoucího, p. Karla Kariku, a díky němu se podařilo celý tým stabilizovat a motivovat do další
práce.
Velký dík patří také manažerskému týmu Oblastní charity, kterému se podařilo zajistit finanční prostředky pro provoz jednotlivých zařízení,
realizaci projektů a personální řízení. Na závěr přeji všem zaměstnancům hodně zdraví a chuti do další práce s našimi cílovými skupinami.
Všechny ostatní chci požádat, aby nám zachovali přízeň, spravedlivě posuzovali naše oprávněné požadavky na přidělení finančních zdrojů
a zvu vás všechny na různé akce s klienty z našich cílových skupin k upevnění vědomí, že všichni musíme pomáhat potřebným.

Ing. Rostislav Domorák
ředitel OCH ÚL
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Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem je jednou zprofesionálních charit
v Litoměřické diecézi. Sídlí v Ústí nad Labem a působí v ústeckém vikariátu.
Oblastní charita Ústí nad Labem je územní složkou Diecézní charity Litoměřice.
Adresa: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
Doručovací adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 601 805 / 472 744 684 / 731 402 494
E-mail: charita@charitausti.cz
Web: www.charitausti.cz
IČ: 44225512
Účet: 267681271 / 0300 – ČSOB
Statutární zástupce: Ing. Rostislav Domorák, ředitel
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Dům Samaritán
Nedílnou součástí Oblastní charity Ústí nad Labem je Dům Samaritán, zaměřený
na pomoc lidem bez domova. Za 20 let fungování ve městě se stal nezastupitelnou
složkou pomoci v regionu. Organizací prošlo několik ředitelů, vedoucích, sociálních
pracovníků i pracovníků v sociálních službách. Každý z nich určitým způsobem
ovlivnil fungování azylového domu, od každého jsme si vzali to nejlepší nastavení
činností, počínaje standardy sociální práce a konče úklidem. Díky všem těmto
zaměstnancům teď můžeme poskytovat službu, která se přirozeně měnila
a zlepšovala po celou dobu svého působení.
V různých obdobích si Dům Samaritán, stejně jako mnoho dalších služeb, prošel
personálními krizemi. V současné době je tým stabilní a motivovaný k práci na
dalších změnách a zlepšeních. Jsme si vědomi, že vysoká kvalita poskytovaných
služeb není zásluhou pouze naší, ale všech, kteří tu za těch 20 let pracovali.
Díky nim máme spoustu znalostí a zkušeností, na které můžeme navazovat.
V Domě Samaritán provozujeme 3 sociální služby:
Azylový dům poskytuje přechodné ubytování a sociální poradenství pro 40 osob
(28 mužů a 12 žen), které se ocitly v tíživé životní situaci způsobené ztrátou
bydlení. Tato služba je poskytována nepřetržitě. Naším úkolem je pomoci těmto
lidem postavit se zpět na vlastní nohy a začlenit se zpět do společnosti.
Noclehárna poskytuje okamžitou pomoc a podporu osobám bez přístřeší. Jedná
se o možnost jednorázového přenocování. Službu zajišťujeme každý den od 18.00
do 7.30. Cílem je poskytnout podmínky k uspokojení základních životních potřeb
klientů - bezpečí, tepla a osobní hygieny. Noclehárna má kapacitu 15 lůžek
(13 mužů a 2 ženy).
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Centrum pomoci Samaritán je nízkoprahová služba, která je zajištěna každý den od 7.30
do 9.00, od 11.00 do 14.00, od 16.00 do 18.00. Cílem nízkoprahového centra je nabídnout
osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení základních životních potřeb jako je strava, ošacení,
hygiena a sociální poradenství. Pro uživatele je každý den připravena polévka a svačinový
balíček. Kapacita tohoto zařízení je 50 osob.
Věřím, že Oblastní charita Ústí nad Labem bude fungovat i za 20 let a naši následovníci ocení
práci, kterou v současné době odvádíme.

Bc. Jakub Modes
vedoucí Domu Samaritán

Dům Samaritán v roce 2019 v číslech
Azylový Dům Samaritán
•

počet uživatelů (unicitních): 174, z toho 127 mužů a 47 žen

•

počet lůžkodnů: 12 346

•

počet uzavřených smluv: 232

•

celkový počet kontaktů (nad 10 min.): 10 759

•

celkový počet intervencí (nad 30 min.): 11

Průměrná obsazenost: 85 %.
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Centrum pomoci Samaritán
•

počet uživatelů celkem (unicitních): 350, z toho 259 mužů a 91 žen

•

celkový počet kontaktů (nad 10 min.): 10 759

•

celkový počet intervencí (nad 30 min.): 11

•

počet poskytnutých jídel v ambulantní formě: 7 849

•

počet vydaných jídel v terénní formě: 298

Noclehárna Samaritán
•

počet uživatelů celkem (unicitních): 207, z toho 161 mužů a 46 žen

•

celkový počet lůžkodnů: 3 286

Průměrná obsazenost: 70 %.
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Dům pokojného stáří
svaté Ludmily
Dům pokojného stáří svaté Ludmily nabízí moderní bezbariérový domov
rodinného typu pro seniory, kteří potřebují pomoc v běžných denních
činnostech. Hlavním posláním domova je poskytnout seniorům důstojné
a klidné prožití stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném prostředí.
Seniorům poskytujeme dvě sociální služby:
Domov pro seniory – kapacita 21 lůžek, kde cílovou skupinu tvoří mladší senioři
od 65-80 let věku a starší senioři nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov se zvláštním režimem – kapacita 15 lůžek, cílovou skupinou jsou osoby
ve věku od 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění, konkrétně osoby s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto
zařízení je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.

Splnili jsme krátkodobé cíle, které jsme si stanovili:
•

uspořádali jsme kulturně-společenské aktivity: Masopust, Oslavu jara, Den
matek, Turnaj v kuželkách, X. Zahradní slavnost aj.

•

uživatelé měli možnost zúčastnit se akcí i v jiných domovech pro seniory

•

v rámci mezigeneračního setkávání se naši klienti setkávají se žáky ZUŠ
Chabařovice

•

dále jsme se zapojili do mezigeneračního projektu Mezi námi – povídej,
v rámci kterého se setkáváme s dětmi z MŠ Chabařovice

•

pro naše uživatele jsme také uspořádali výlet vláčkem do Teplic

•

naše zřízení navštívil kardinál Dominik Duka

•

uspořádali jsme společnou předvánoční večeři uživatelů, rodinných příslušníků
a zaměstnanců
11

Dům pokojného stáří svaté Ludmily v číslech:
•
•
•
•
•
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zorganizovali jsme 217 aktivit pro uživatele
uspořádali jsme 10 týmových porad
služby jsme poskytli celkem 44 uživatelům
základní sociální poradenství jsme poskytli 263 zájemcům o soc. služby
neuspokojili jsme 81 zájemců o soc. služby
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Dům Světluška Dům sv. Materny

DŮM

SVATÉHO

MATERNY
CETRUM PRO RODIČE, DĚTI A MLÁDEŽ

Uplynulý rok 2019 byl pro Dům Světluška zásadní, jelikož bylo rozhodnuto
o přestěhování služeb na jinou adresu a přejmenování na Dům sv. Materny.
Důvodem byla možnost získání větších prostor a tím i vidina lepšího
a kvalitnějšího poskytování dosavadních služeb, mezi které patří: Komunitní
centrum pro děti, Centrum služeb pro rodinu, Terénní programy. Zásadním
se stalo také získání evropského projektu dětské skupiny, která bude
zprovozněna ve školním roce 2020/2021. Jako jediná ze služeb ponese dále
název „Světluška“. Slavnostní otevření Domu sv. Materny proběhlo 7. února
2020. Dům Světluška, nyní již Dům sv. Materny přispíval v roce 2019
ke zlepšování sociální situace klientů ambulantní i terénní formou.
Již tradičně byl každoročně pořádaný Romský tanečně hudební festival –
Rotahufest, kterého se zúčastnily taneční a hudební soubory dětí a mládeže
z Ústí nad Labem a okolí. Festival byl úspěšný s vysokou účastí. Mezi další
aktivity patří například pořádání různých akcí pro děti a mládež, návštěva
kina, pečení cukroví a samozřejmě různé výlety. Součástí léta je také
pořádání táborů. V roce 2020 plánujeme realizovat několik příměstských
táborů, což by mělo přispět k lepší dostupnosti pro více dětí. Velmi
oblíbenými jsou akce, kterých se může zúčastnit i rodina našich nejmenších
klientů. Jak již bylo zmíněno, Dům sv. Materny pokračuje ve třech
registrovaných službách, které chce nadále rozvíjet a zkvalitnit.
Jednou z poskytovaných služeb je Komunitní centrum pro děti. Posláním
Komunitního centra pro děti, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Ústí nad Labem, je předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru
sociálního vyloučení a dále nabídnout prostor pro rozvoj dětí a mládeže
ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí výchovně – vzdělávacích
aktivit.
Služby vroce 2019 využilo 164 klientů (unicitních).
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Další službou jsou Terénní programy. Posláním sociální služby Terénní programy je
prostřednictvím metod sociální práce vyhledávat osoby, které jsou v nepříznivé životní
situaci a poskytovat jim sociální poradenství. Poskytováním služby Terénní programy
chceme předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení jednotlivců.
Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím v sociálně
vyloučených lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým,
kteří si nedokáží pomoci sami.
Pomoc jsme v roce 2019 poskytli 75 unicitním klientům.
Nedílnou součástí nabízených sociálních služeb v Domě sv. Materny je sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Posláním Centra služeb pro rodinu je formou
podpůrných aktivit posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské
výchovy u rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem projektu je umožnit
rodinám ze sociálně vyloučených lokalit efektivně využívat jejich volný čas, pomoci
dětem a rodičům v přípravě do školy a zapojit je do zájmových činností.
Službu v roce 2019 využívalo 63 rodin.
Mimo těchto tří registrovaných služeb plánujeme do budoucna rozšíření o Dětskou
skupinu, řemeslné a zahradnické dílny. Díky plánovanému rozšíření a novým prostorům
vidíme budoucí potenciál Domu sv. Materny především ve zvýšení počtu nových klientů
a ve spokojenosti stávajících klientů.

Karel Karika
vedoucí Domu sv. Materny
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Centrum pro rodinu Ovečka
V Centru pro rodinu Ovečka jsme se v roce 2019 snažili jako každoročně
podniknout co nejvíce zábavně naučných akcí pro rodiny s dětmi. Hernu
mateřského centra jsme doplnili o veselé prolézací herní prvky, taktéž zahradu
jsme dovybavili houpačkami a dalšími drobnostmi pro dětské hraní. Naše
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka pomohla mnoha lidem
v nouzi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo zabavilo
a pomohlo při vzdělávání mnoha dětem ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Školní družina Klubovna Ovečka pečlivě pečovala o desítky
školních dětí po celý školní rok. Přes celé prázdniny u nás děti mohly trávit
zábavný letní čas na příměstských táborech a prázdninových klubících
a to jak v našem centru, tak také na výletech po Ústí nad Labem a okolí.
Uspořádali jsme každoročně velmi úspěšný Den rodiny v parku na Severní
Terase, kterého se zúčastnil hojný počet rodin s dětmi. I oslava narozenin
Ovečky měla obrovský úspěch. Jako tým Ovečka jsme náležitě hrdí na všechny
akce, které se nám podařilo realizovat, stejně tak na všechny úsměvy, které
jsme dokázali na dětských tvářích vykouzlit. V letech budoucích se budeme
snažit realizovat mnoho dalších aktivit zaměřených na děti a jejich rodiny.

Ing. Jana Poláková
vedoucí Centra pro rodinu Ovečka
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CPR Ovečka již od roku 2006 nabízí kombinaci sociálních služeb a volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi. Komplexní služby pro rodiny s dětmi poskytujeme
v rámci 4 služeb:
•
•
•
•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Mateřské centrum Ovečka
Školní družina Klubovna Ovečka

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let či do ukončení povinné
školní docházky z Ústí nad Labem, které jsou převážně ze sociálně slabých rodin,
z rozvádějících se nebo neúplných rodin, tak děti a mládež, které mají omezenou
možnost navštěvovat placené volnočasové aktivity nebo mají výchovné či jiné
problémy.
V roce 2019 využilo službu NZDM Tykadlo celkem 111 unicitních klientů
a to formou 677 kontaktů a 390 intervencí.
Mateřské centrum Ovečka
Posláním MC Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci
rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí a profesní
orientaci pomocí nabídky rodinných, výchovně-vzdělávacích a kulturních
programů pro rodiče a děti. Prostřednictvím svých aktivit se MC Ovečka snaží
podpořit smysluplné trávení volného času celé rodiny a přispívá k utváření
komunitního soužití.
V roce 2019 navštívilo Centrum pro rodinu Ovečka a námi realizované aktivity
6740 neunicitních osob – rodičů s dětmi, prarodičů a dalších pečujících osob.
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Školní družina Klubovna Ovečka
Od září 2018 jsme otevřeli ve spolupráci se základními školami v Ústí nad
Labem školní družinu Klubovna Ovečka, která funguje stejně jako školní
družiny na základních školách pro žáky 1. stupně, včetně doprovázení dětí
do ZŠ a jejich vyzvedávání z okolních škol ZŠ Stříbrnická a ZŠ Rabasova.
Družina je otevřena od 6 do 8 hodin ráno a od 12 do 17 hodin odpoledne.
V družině nabízíme různé kroužky pro děti zdarma (sportovní kroužek,
keramika, fotografický kroužek, aj.). Přes všechny prázdniny nabízíme
příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ plné aktivit, výletů, her a zábavy.
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Významné projekty a charitativní akce realizované v roce 2019

Tříkrálová sbírka v Ústí nad Labem a okolí
Při Tříkrálové sbírce 2019 na Ústecku se podařilo překročit
hranici 100 tisíc korun
Oblastní charitě Ústí nad Labem se díky zapojení více než stovky
dobrovolníků podařilo vykoledovat v letošním ročníku Tříkrálové
sbírky celkově 101.629,- Kč, což je navýšení o více než 30 tisíc korun
oproti minulému ročníku. Moc děkujeme všem dárcům, kteří
přívětivě přijali naše koledníky a neodmítli pomoci potřebným. Velmi
děkujeme všem dobrovolníkům: dětem z nízkoprahových zařízení
Oblastní charity Tykadlo a Světluška, základním školám Vojnovičova,
Velké Březno, Povrly a Trmice, rodinám a zaměstnancům Farnosti
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, Základní umělecké škole
v Ústí nad Labem a všem dalším rodinám a dobrovolníkům z Ústecka,
kteří se ochotně zapojili do sbírky.
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Velký dík také patří zaměstnancům jednotlivých úřadů na Ústecku
a všem novinářům, kteří nám pomohli při přípravě a propagaci sbírky.
V naprosté většině případů jsme se setkávali s pozitivními reakcemi
oslovených, jen v několika případech byly reakce negativní a většinou
souvisely s tím, že si lidé neuvědomovali, že sbírka běží až
do 13.ledna,“ řekla k tématu Blanka Pleschingerová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky 2019 Oblastní charity ÚL. Největší úspěch jsme
zaznamenali u pokladničky, do které se vybíralo v neděli 6. ledna
před hypermarketem Globus, kde se vybralo celých Kč 7 327,--.
Při koledování jsme se setkali i s věcnými dary – například sladkostmi
pro koledníčky nebo hračkami pro děti z našich nízkoprahových
zařízení. Největší celonárodní dobročinná sbírka byla v Ústí nad
Labem odstartována ve čtvrtek 3. ledna požehnáním koledníkům
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od té chvíle jste mohli skupinky
tří králů potkat v ústeckých ulicích i přilehlých obcích až do 13.ledna.
Koledníci šíří Ježíšovo poselství a obdarovávají drobnou pozorností kalendáříkem na rok 2019 a cukříkem na symbolické oslazení života.
Součástí dobročinné akce je také Tříkrálový koncert, který pořádala
Oblastní charita Ústí nad Labem ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové
v úterý 8. ledna jako poděkování všem dárcům, koledníkům a dalším
dobrovolníkům. Výtěžek letošní sbírky byl použit na vybavení Centra
pro rodinu Ovečka, dále na rehabilitační pobyt pro těžce postiženého
muže a na pomůcky pro handicapované děti.
Srdečně děkujeme všem dosavadním dárcům i dobrovolníkům,
kteří se do sbírky zapojili.

Den rodiny s Ovečkou
Centrum pro rodinu Ovečka, pobočka Oblastní charity Ústí nad Labem, uspořádalo v pátek
17. 5. 2019 v centrálním parku na Severní Terase již 5. ročník akce Den rodiny s Ovečkou,
k příležitosti každoročního mezinárodního Dne rodiny.
Za příjemně jarního počasí se nám podařilo zrealizovat akci pro mnoho rodin s dětmi, mimo
jiné díky skvělé pomoci spolupracujících organizací a dobrovolníků. Pro děti byly na startu
připraveny soutěžní kartičky, na které mohly sbírat na stanovištích razítka po splnění
soutěžních úkolů. Na velké louce v parku bylo rozmístěno 33 stanovišť s různými soutěžemi.
V cíli si děti vyzvedly zaslouženou odměnu. Jednotlivé aktivity probíhaly souběžně a děti
si mohly vybírat, co je zrovna zaujme.
Celý program odpoledne naplnily nejen soutěže, ale také mnoho dalších aktivit
pod vedením spolupracujících organizací. Nechyběla Policie České republiky, odbor
prevence kriminality a silniční policie, která přivezla dětem ukázat policejní motorku
a služební auto s polepy státní policie. Zástupci zákona nechali děti vyfotografovat
na policejní motorce a rozdali policejní omalovánky. Na dalším stanovišti si účastníci mohli
prohlédnout vnitřek záchranky a zeptat se záchranářů, jak probíhá první pomoc. Hasiči
poučili děti o důležitých telefonních číslech a vysvětlili důležitost preventivního chování,
aby nedocházelo ke zbytečným požárům. Na stanovišti V-Relax si děti vyzkoušely boxování
do pytle a trénink s profesionálními sportovními trenéry. Účastníci dále mohli pokračovat
malou zkouškou armádního výcviku pod vedením A.S. Ghost Czechforce. V průběhu celého
odpoledne mohly děti navštívit několik studentů Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala, kteří
zajistili mnoho krásných výtvorů při malování na obličej a dále razítkové hry, skákání
v pytli, opičí dráhu, překlad run, hod na plechovky a hru kočka s blechami.

21

X. Zahradní slavnost
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily se konala ve čtvrtek dne 12. září 2019 tradiční,
v pořadí již X. Zahradní slavnost. Letos proběhla tato slavnost ve stylu šedesátých let
20. století a filmu Rebelové.
Uvolněná atmosféra vládla celým odpolednem, uživatelé Domu pokojného stáří svaté
Ludmily si mohli dopřát nejen občerstvení a hudbu, kterou obstarala skupina O.L.I.,
ale také spoustu zábavy a bohatou tombolu. Své umění přijely předvést břišní
tanečnice Studia Karima z Ústí nad Labem, barmanskou show předvedl pan Martin
Vogeltanz. Naši zaměstnanci si také připravili vystoupení. Zdravotní sestřička Jaruška
tradičně zazpívala spolu s kolegyněmi, tentokrát píseň Pátá z filmu Rebelové. Ani naše
uživatelky se nenechaly zahanbit a nacvičily spolu se zaměstnankyněmi dvě písně,
a to Řekni kde ty kytky jsou a Tenhle kluk.
Mezi čestné hosty usedli mimo jiné hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
starosta města Chabařovice Mgr. Josef Kusebauch a pan farář Jiří Voleský.
Celou Zahradní slavností nás provázel moderátor Jan Michalovič. Na závěr celé akce
vypustili zaměstnanci spolu s panem ředitelem Ing. Rostislavem Domorákem balonky
s přáníčky našich uživatelů.
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Rotahufest
Rotahufest je tanečně - hudební festival, který pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem
od roku 2003. První ročník tohoto festivalu uspořádala tehdejší ředitelka Oblastní charity Ústí
nad Labem - paní Vlasta Kopsová, a to 22. listopadu 2003.
Na festivalu se prezentují převážně dětské romské taneční a hudební soubory z Ústecka,
ale i z jiných regionů České republiky, s cílem udržení a předávání kulturního odkazu Romů
a romské kultury.
Co znamená R O T A H U F E S T? Jedná se o složeninu slov romský tanečně hudební
festival.
V sobotu 26. října 2019 proběhl v ústeckém Domě kultury již 12. ročník soutěžní přehlídky
dětských romských tanečních a hudebních souborů. Symbolicky se utkalo 12 účinkujících
souborů v disciplínách: tradiční romský tanec, moderní tanec a hudební vystoupení. Porota
hodnotila také celkový dojem z vystoupení v podobě další ceny - za přínos romské kultuře.
I diváci měli možnost hlasovat o vítězi. Speciálním hostem a zároveň porotcem festivalu byl
hudebník Radek Banga. Vítězné trofeje si nakonec odvezl soubor Lion ze ZŠ Předlice, pouze
v kategorii Hudební vystoupení zvítězil soubor AMICUS z Lovosic.
Všem vítězům gratulujeme a všem zúčastněným, hostům i divákům děkujeme za společně
strávené sobotní odpoledne.
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Návštěva kardinála Dominika Duky
v Domě pokojného stáří sv. Ludmily
V pondělí 9. prosince navštívil kardinál Dominik Duka Dům pokojného stáří sv.
Ludmily v Chabařovicích. Návštěvu kardinála vyslovilo jako své vánoční přání několik
klientů domova. Kardinál se do zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem dostavil v
14.30 hodin a strávil zde cca 90 minut.
Nejprve se setkal se zástupci Domova a Oblastní charity a s významnými hosty – se starostou
města Chabařovice Mgr. Josefem Kusebauchem, náměstkem primátora města Ústí nad
Labem Mgr. Tomášem Vlachem a největšími donátory domova, manželi Koldovými. Posléze
proběhla prohlídka domova a návštěva na pokojích těch uživatelů, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohli zúčastnit společného posezení. Na závěrečném posezení s klienty proběhla
diskuze o církevních zvycích a poslání kardinála. Pan kardinál dal všem zájemcům požehnání
a všechny klienty obdaroval svatými obrázky a přívěsky na památku.
Arcibiskup Dominik Duka byl jmenován Papežem Benediktem XVI. kardinálem v lednu
2012. Stal se tak členem nejvyššího vedení katolické církve. Pojem „kardinál“ označuje
papežovy spolupracovníky a poradce nejvyšších hodností v církevních záležitostech.
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Členství, spolupráce, partneři a dárci
Členství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Koordinační skupina za oblast sociální pomoci a péče o občany v přechodné krizi a nouzi, Ústí
nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním
vyloučením Ústí nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o děti, mládež a rodinu Ústí nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o seniory Ústí nad Labem
Odborná kolegia Charity ČR
Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje
Pracovní skupina Dobrovolnictví při mimořádných událostech při MV ČR
Pracovní skupina služeb prevence a odborného sociálního poradenství Ústecko
Síť mateřských center ČR

Spolupráce

Partneři
•
•
•
•
•
•
•
•

Diecézní charita Litoměřice
Krajský úřad Ústeckého kraje
Magistrát města Ústí nad Labem
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce v Ústí nad Labem
Úřad vlády ČR – Rada vlády pro romské
záležitosti

Za spolupráci v roce 2019 děkujeme následujícím institucím a organizacím: Arciděkanský farní úřad Ústí
nad Labem, Biskupství litoměřické, Člověk v tísni, Diecézní charita Litoměřice, DDM Ústí nad Labem,
Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, z.s., DRUG-OUT Klub, z.s., Ústí nad Labem, Fokus Ústí nad
Labem, Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, HC Slovan Ústí nad Labem,
HZS Ústeckého kraje, Konzervatoř Teplice, Magistrát města Ústí nad Labem, Mateřská škola
Chabařovice, Městské služby Ústí nad Labem, Městský úřad Chabařovice, Oblastní a farní charity
Litoměřické diecéze, Policie ČR, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s., Probační a mediační
služba ČR – aplikace alternativních trestů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Sdružení Charita
Česká republika, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Spirála Ústecký kraj, z.s., Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně, Úřad práce v Ústí nad Labem, Útulek pro opuštěná zvířata Ústí nad Labem,
White Light I, z.ú., Ústí nad Labem, Základní škola Chabařovice Velké Březno, Trmice, Povrly,
Vojnovičova, Rabasova, Stříbrníky, ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem.
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Dárci
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•

Amazon

•

Kroupa & Kroupa, s.r.o.

•

RAPL, s.r.o.

•

Aplica, s.r.o.

•

KS Motor Servis Van, s.r.o.

•

Říhová Helena

•

SPOLPHARMA

•

Studio Sawadee

•

Šulc Karel – fotografické služby

•

ÚMO Severní Terasa

•

Billa

•

Lagarto

•

Bohemia Cosmetics

•

Lékárna Hvězda

•

Budinský Roman

•

Lexová Miroslava

•

Coca Cola

•

Lorencová Ilona, MUDr.

•

ÚMO Střekov

•

ČEZ, a.s.

•

LR Health & Beauty

•

Untraco, v.o.s.

•

Dentimed, s.r.o.

•

Madeta, a.s.

•

Ústecký kraj

•

DM drogerie

•

Magistrát města Ústí nad Labem

•

Výrobna Dorant, s.r.o.

•

Globus ČR

•

MAKRO

•

Hajná Václava

•

MART-IN, s.r.o.

•

Handl Roman

•

Maspex Czech, s.r.o.

•

Heineken ČR, a.s.

•

Ministerstvo vnitra ČR

•

Hellmans

•

Pekárna Chabařovice, s.r.o.

•

Inpeko, s.r.o.

•

Pohl Jan

•

Karlovarské minerální vody, a.s.

•

Poprocan

•

Klein Vít, Ph.D.

•

PROCTER & GAMBLE

•

Koutský Miroslav

•

Rossmann

VŠEM
DOBRODINCŮM
OBLASTNÍ CHARITY
ÚSTÍ NAD LABEM
DĚKUJEME!

Loga partnerů

KMOTOR
SHOP.COM
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Hospodaření OCH ÚL v roce 2019
Přehled nákladů vynaložených na sociální služby a na vlastní činnost v tis. Kč
Příjmy v roce 2019
Příjmy za vlastní služby
Úroky
Ostatní výnosy
Tržba z prodeje DN a HM
Přijaté dary
Provozní dotace
Příjmy celkem

Výdaje v roce 2019
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Stravování, zdra. prohlídky
Daň z nemovitosti, daň silniční
Dary
Odpisy
Jiné ostatní náklady
Výdaje celkem
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hlavní

hospodářská

celkem

11 297
3
209

397

201
23 049
34 759

397

11 694
3
209
201
23 049
35 156

hlavní

hospodářská

celkem

2 751
2 254
121
803
24
15
2 208
17 857
5 854
566
23
15
1 957
29
34 477

2 751
2 254
121
803
24
15
2 208
17 857
5 854
566
23
15
1 957
29
34 477

Přehled o stavu a pohybu majetku
Aktiva
A. Dlohodobý majetek celkem
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
Software
Drobný dlouh. nehmotný majetek
II. Dlouh. Hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouh. hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I:Zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnance
Jiné a ostatní pohledávky
Daň z příjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

Stav k 1.1.2019

Pohyb v roce 2019

Stav 31.12.2019

33 794
45
45
52 206
11
44 852
6 945
347
51
-

1 095
565
589
27
3
1 660
2 947
3
3
204
354
83
15
1
53
3 097
10
3 087
57
57
1 852

32 699
45
45
52 771
11
44 852
7 534
320
54
-

18 457
12 085
17
17
842
800
41
1
11 061
157
10 904
165
165
45 879

20 117
15 032
14
14
638
446
124
15
53
14 158
167
13 991
222
222
47 731
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Přehled o stavu a pohybu majetku
Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II.Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III, Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k ins. soc. zab. a veř. zdr. poj
Daň celkem
Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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Stav k 1.1.2019

Pohyb v roce 2019

Stav 31.12.2019

41 584
43 158
43 158
1 574
1 732
3 306
4 295
-

679
1 131
1 131
452
679
1 732
601
1 173
1 184
24
1 623
28
1
21
139
332
11
1 852

42 263
44 289
43 158
1 131
2 026
679
2 705
5 468
-

3 963
191
1 396
136
1 050
592
241
357
332
45 879

5 147
215
3 019
164
1 051
571
102
25
321
47 731

Přehled o stavu a pohybu závazků
Závazky
I.Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé závazky celkem
II: Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závázky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
Daň z příjmu
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Závazky celkem

Stav k 1.1.2019

Pohyb v roce 2019

Stav k 31.12.2019

4 295
191
1 396
136
1 050
926
132
109
23
332
4 295

1 173
24
1 623
28
1
332
132
7
21
11
1 173

-

hlavní

hospodářská

celkem

11 297
3
209
201
20 948
811
1 290
34 759

397

11 694
3
209
201
20 948
811
1 290
35 156

-

5 468
215
3 019
164
1 051
594
102
2
321
5 468

Přehled příjmů dle zdrojů
Přehled rozsahu příjmů dle zdrojů
Příjmy za vlastní služby
Úroky
Ostatní výnosy
Tržba z prodeje DN a HM
Přijaté dary
Dotace MPSV,MK,MV,ÚP
Dotace kraje
Dotace MAG
Celkem

397
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Přehled nákladů vynaložených na sociální služby a na vlastní činnost v tis. Kč
Náklady v roce 2019
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Osobní náklady celkem
Daň z nemovitosti, daň silniční
Daně a poplatky
Odpis ned. pohl.
Kurzové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem
Odpisy DH a NM
Prodané cenné papíry a podíly
ZC prodaného DH a NM
Tvorba rezerv
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Členské příspěvky
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu
Daň z příjmu celkem
Náklady celkem
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hlavní

2 751
2 254
121
5 126
803
24
15
2 208
3 050
17 857
5 854
566
24 277
22
22
15
2
17
1 957
1 957
27
27
34 476

hospodářská

-

-

-

-

-

celkem

2 751
2 254
121
5 126
803
24
15
2 208
3 050
17 857
5 854
566
24 277
22
22
15
2
17
1 957
1 957
27
27
34 476

Výrok auditora
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Kontakty na naše služby

Dům Samaritán

Dům sv. Materny

Štefánikova 246/1
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 601 805, 731 402 480
E-mail: samaritan@charitausti.cz

Karla IV. 348/3
400 03 Ústí nad Labem
Tel: 475 221 211, 731 402 517
E-mail: materna@charitausti.cz

Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Centrum pro rodinu Ovečka

V Aleji 434
403 17 Chabařovice
Tel: 475 225 185, 731 402 490,
731 402 492, 736 445 174
E-mail: ludmila@charitausti.cz.cz

Poláčkova 3236/2
400 11 Ústí nad Labem
Tel: 475 212 314, 731 402 482
E-mail: ovecka@charitausti.cz
tykadlo@charitausti.cz
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