Výroční zpráva za rok 2009
Oblastní charita Ústí nad Labem
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Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem
Člověk nám není lhostejný

Člověk nám není lhostejný, proto poskytujeme obyvatelům ústeckého
regionu služby kvalitně, vždy s individuálním přístupem.
Oblastní charita Ústí nad Labem vznikla dne 7. února 2000 v Ústí nad
Labem, zřizovatelem Oblastní charity Ústí nad Labem je Biskupství litoměřické.
Oblastní charita Ústí nad Labem je nestátní, nezisková organizace,
jejímž hlavním cílem je snižování počtu osob a rodin, které se ocitly
v nepříznivé sociální a zdravotní situaci. V Ústí nad Labem a přilehlém
okolí poskytujeme sociální služby, preventivní a vzdělávací aktivity.

Umožňujeme:
• osobám na okraji společnosti pomoc při řešení komplikované sociální situace
• seniorům plnohodnotné prožívání stáří
• dětem, mládeži a rodinám vzájemné setkávání, aktivní, smysluplné
trávení volného času
• veřejnosti a uživatelům našich služeb vzdělávání
Zásady:
Respektujeme, rozvíjíme a chráníme přirozená práva každého člověka.
V naší práci respektujeme hodnoty, názorovou orientaci, náboženské
přesvědčení a politickou příslušnost člověka.

Slovo statutárního zástupce

Milí spolutvůrci a příznivci Oblastní charity Ústí nad Labem,
do rukou se vám dostává v řadě již devátá výroční zpráva, která dokumentuje naši činnost a aktivity v roce 2009.
Devátý rok fungování byl pro nás velkou zkouškou – došlo ke změnám
ve vedení organizace. Tato změna s sebou samozřejmě přinesla revizi
postupů při naplňování poslání a cílů organizace. Tak, jak se očekávalo,
uplatnění změn nebylo vždy snadné, i přes to však naše organizace
splnila své povinnosti na výbornou.
I v roce 2009 jsme pomáhali řešit speciﬁcké potřeby a problémy obyvatel
ústeckého regionu. V uplynulém kalendářním roce jsme neposkytovali
„pouze“ sociální služby pro osoby bez přístřeší, seniory, etnické menšiny,
nejmenší děti a mládež, ale rozšířili jsme své aktivity o kvalitní vzdělávací
programy pro rodiče na mateřské dovolené. Podařilo se nám významně stabilizovat personální obsazení našich služeb a díky tomu odborněji zmapovat potřeby našich cílových skupin, nastavit nové a potřebné
modely práce.
Oblastní charita Ústí nad Labem v roce 2009 potvrdila své nezastupitelné místo nejen jako poskytovatel širokého spektra sociálních služeb, ale
i jako významná nestátní nezisková organizace, která přispívá k rozvoji
občanské společnosti.
Děkuji všem pracovníkům, dobrovolníkům, podporovatelům a donátorům, kteří jakýmkoliv způsobem s Oblastní charitou Ústí nad Labem
spolupracovali a nadále spolupracovat budou.
Mgr. Marian Moštík
ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem
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Služby pro osoby bez přístřeší
Dům Samaritán – Azylový dům, Noclehárna, Centrum pomoci
Štefánikova1, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše
telefon: 475 601 805, e-mail: samaritan@charitausti.cz
• Azylový dům Samaritán
Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí
nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší
pomoc při řešení jejich obtížné životní situace.
Služba poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na
základě individuálního přístupu.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 117 osobám bez přístřeší

• Noclehárna Samaritán
Posláním Noclehárny Samaritán v Ústí nad
Labem je nabídnout osobám bez přístřeší
podmínky pro uspokojení jejich základních
životních potřeb. Služba je určena pro muže
a poskytuje podmínky pro nouzové přenocování a osobní hygienu. Každému, kdo naši
službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 257 osobám bez přístřeší
• celkem 9518 noclehů
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• Centrum pomoci Samaritán
Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad
Labem je nabídnout osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb. Služba poskytuje potravinovou
pomoc, podmínky pro osobní hygienu a sociální poradenství. Každému, kdo naši službu
vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání
nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 293 osobám bez přístřeší
• vydáno čaje 3 342 kusů
• vydáno kávy 11 228 kusů
• vydáno potravinových balíčků 7 999 kusů
• vydáno polévek 7 157 kusů
• vydáno šatstvo 385 kusů
• poskytnut hygienický servis 721 osobám
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Služby pro seniory
Dům pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích
V Aleji 434, 403 17 Chabařovice
telefon: 475 225 185, e-mail: ludmila@charitausti.cz

• Dům pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích
Posláním Domova pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích je zajistit osobám v seniorském věku prostřednictvím pobytové služby důstojné a klidné prožití stáří v rodinném,
důvěrném a bezpečném prostředí. Domov je
při poskytování své služby orientován na individuální potřeby uživatelů.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 35 seniorům
Jednorázové akce:
• počet 42
• celkový počet 807 návštěvníků: taneční
terapie, výlety, divadelní a hudební vystoupení, trénování paměti, rukodělné práce,
kinezioterapie
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Služby pro etnické menšiny
Dům Světluška – Komunitní centrum pro děti, Centrum služeb
pro rodinu, Terénní programy
Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov
telefon: 475 221 211, e-mail: svetluska@charitausti.cz

• Komunitní centrum pro děti Světluška
Posláním Komunitního centra Světluška pro
děti je zlepšit kvalitu života dětí, předcházet
sociálním a zdravotním rizikům souvisejícím
se způsobem jejich života, vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
a poskytnout bezpečné a důvěrné prostředí,
kam se budou rády vracet.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 317 dětem
• celkový počet návštěv 3 382
Jednorázové akce:
• počet 20
• celkový počet 365 návštěvníků: preventivní
besedy, vystoupení na festivalech, sportovní
a kulturní odpoledne
Kroužky:
• celkem 7 zájmových kroužků
• celkový počet 1038 návštěvníků (taneční,
hudební, výtvarný, rukodělný, keramický,
relaxační a doučovací)
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• Centrum služeb pro rodinu Světluška
Posláním Centra služeb pro rodinu Světluška
je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy u rodin, které
jsou ohroženy vlivy dlouhodobého negativního působení sociálního prostředí, v němž žijí.
Pomoci těmto rodinám řešit krizové situace,
které nedokážou samy bez cizí pomoci překonat.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 158 uživatelům
• celkový počet návštěv 1 162
Jednorázové akce:
• počet 9
• celkový počet 47 rodin: oslavy svátků, vystoupení na festivalech, sportovní a kulturní
odpoledne
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• Terénní programy Světluška
Posláním Terénních programů Světluška je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena
v jejich přirozeném prostředí, kde je navštěvuje sociální pracovník. Těmto osobám pomáháme řešit krizové situace, které nedokážou
samy bez cizí pomoci překonat.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 149 uživatelům
• celkový počet kontaktů 825
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Služby pro rodiny
Centrum pro rodinu Archa
Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem-Dobětice
telefon: 475 212 314, e-mail: archa@charitausti.cz

• Centrum pro rodinu Archa
Posláním Centra pro rodinu Archa je podporovat a posilovat prvořadou a nezastupitelnou
úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Centrum
pro rodinu Archa vytváří prostor pro rozvoj
místní komunity, vzájemná setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hru dětí
a vyplnění volného času, kulturu a další prospěšné činnosti.
V roce 2009 jsme poskytli služby:
• rodiče s jedním dítětem 1 411
• rodiče s dvěma a více dětmi 196
• hudebně pohybový kroužek 564 dětí s rodiči
• rytmický kroužek 33 dětí
• výtvarný kroužek 175 dětí s rodiči
• keramický kroužek 126 dětí
• jóga 130 žen
Jednorázové akce:
• počet 15
• celkový počet 537 návštěvníků
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• Nízkoprahový klub Tykadlo
Posláním Nízkoprahového klubu Tykadlo v Ústí
nad Labem je nabídnout dětem a mládeži
podporu při zvládání obtížných životních
situací a smysluplné, aktivní trávení volného času. Každému, kdo naši službu vyhledá,
nabídneme podporu na základě individuálního přístupu.
V roce 2009 jsme poskytli:
• služby 260 uživatelům
Jednorázové akce:
• počet 19 – karneval, divadlo, preventivní
besedy, výtvarné a pohybové kroužky, příměstské tábory
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Projekt Vědma
Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem-Dobětice
telefon: 475 212 314, e-mail: archa@charitausti.cz

• Projekt Vědma
Projekt Vědma pomáhá přispět ke společenskému a profesnímu uplatnění žen. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro soulad rodinného a pracovního života, podpořit zaměstnanost
žen a přispět k odstranění překážek bránících
ženám v účasti na trhu práce formou poskytování služeb ženám a rodičům.
V rámci projektu jsou bezplatně poskytovány
kurzy práce na PC, motivační kurzy, rychlokurz jak začít podnikat, jazykové kurzy, besedy a workshopy, sociální a právní poradenství,
vyzvedávání a doprovod dětí.
Tento projekt je hrazen z ﬁnančních prostředků Operačního fondu lidské zdroje a zaměstnanost ČR.
V roce 2009 jsme poskytli:
• kurz motivace 7 absolventů
• angličtina pro začátečníky 8 absolventů
• angličtina pro pokročilé 9 absolventů
• kurz PC pro začátečníky 5 absolventů
• kurz PC pro pokročilé 6 absolventů
• kurz podnikání 7 absolventů
• workshopy 28 absolventů
• besedy 10 osob
• právní poradenství 13
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Členství Oblastní charity Ústí nad Labem

• Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o občany v přechodné
sociální krizi a občany společensky nepřizpůsobivé ve městě Ústí nad
Labem
• Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o děti, mládež a rodinu
• Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o seniory
• Sdružení azylových domů České republiky
• Síť mateřských center v ČR
• Krajská rada humanitárních organizací Ústeckého kraje
• Interdisciplinární tým při pomoci obětem domácího násilí Ústí nad
Labem
• Odborná kolegia Charita ČR
• Panel humanitárních organizací v Ústí nad Labem
• Magdala Praha – pomoc obětem nuceného sexuálního zneužívání
a obchodu s lidmi
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka byla zahájena 6. ledna 2009 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Labem slavnostním požehnáním koledníkům.
Koledníci koledovali v Ústí nad Labem, Trmicích, Chabařovicích, Velkém
Březně a Chlumci. Sbírka byla zakončena 9. ledna 2009 Tříkrálovým
beneﬁčním plesem, který se konal v Národním domě v Ústí nad Labem.
Celkem bylo vykoledováno 32 635 Kč. Z výtěžku jsme zakoupili kompenzační a rehabilitační pomůcky do Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích.
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Poděkování partnerům
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Ústeckého kraje
Evropský sociální fond v ČR
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Magistrát města Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kubata, primátor města Ústí nad Labem
Ing. Libor Turek, Ph. D., náměstek primátora města Ústí nad Labem
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Úřad práce v Ústí nad Labem
Nadace České spořitelny
Městský úřad Chabařovice
Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem
Biskupství litoměřické
Diecézní charita Litoměřice
Arciděkanský farní úřad Ústí nad Labem
Oblastní a farní charity Litoměřické diecéze
MART–IN, s. r. o.
INPEKO, s. r. o.
Pekárna Chabařovice
Pivovar Velké Březno
MK–Market
Hypermarket Globus
Řeznictví Douša v Chabařovicích
Zahradnictví Brná v Ústí nad Labem
Společnost SVOBA, s. r. o.
Tomáš Chromý
Ing. Jan Hrkal
Ing. Tomáš Průša
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – Psychiatrické oddělení
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Personální složení v roce 2009

• Manažerský tým:
3 zaměstnanci
• Pracovní tým Domu Samaritán:
12 zaměstnanců
• Pracovní tým Domu pokojného stáří svaté Ludmily:
19 zaměstnanců
• Pracovní tým Domu Světluška:
5 zaměstnanců
• Pracovní tým Centra pro rodinu Archa:
6 zaměstnanců
• Celkem zaměstnanců Oblastní charity Ústí nad Labem:
45 osob
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Výrok auditora
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Hospodaření v roce 2009

Náklady v roce 2009

tis. Kč

Spotřeba materiálu

1 913

Spotřeba energie

2 273

Prodané zboží

134

Spotřeba nákupy celkem

4 320

Služby celkem

1 733

Mzdové náklady

7 856

Zákonné sociální pojištění

2 607

Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem

10 463
14

Odpis nedobytné pohledávky

757

Ostatní náklady celkem

984

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

928

Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
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Příjmy v roce 2009
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Tržby celkem
Ostatní výnosy celkem
Zúčtování opravných položek
Dary celkem

tis. Kč
5 925
302
6 227
180
2 075
586

Provozní dotace celkem

11 319

Příjmy celkem

20 387

Hospodářský výsledek – 1 925 tis. Kč
Hospodaření Oblastní charity Ústí nad Labem skončilo ziskem. Pozitivní výsledek hospodaření je pro naši organizaci naprosto mimořádný,
není způsoben cílenými aktivitami ziskové povahy. Tento výsledek byl
způsoben rozhodnutím, které v roce 2009 vydal Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve prospěch naší organizace ve věci sporu majetkové povahy s realizátorem stavby Domova
pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích z let minulých.
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Identiﬁkační údaje

• Statutární zástupce:
Mgr. Marian Moštík
• Ekonomka:
Blažena Vedralová
• Projektová manažerka:
Bc. Iveta Steklá
• Supervizní řízení:
PhDr. Miroslav Vyhnálek
• Registrace:
u Ministerstva kultury ČR č. evidence 8/1-05-729/2000

• Kontakt:
Štefánikova 246/1
400 01 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 601 805
e-mail: charita@charitausti.cz
www.charitausti.cz
IČO: 44225512
• Bankovní spojení:
č. ú. 101 700 80 70/5500
Raiffaisenbank, a. s., pobočka Ústí nad Labem
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