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ÚVODNÍ SLOVO
OBLASTNÍ  CHARITY V ÚSTÍ NAD LABEM
Milí přátelé,

právě se Vám do rukou dostává další výroční zpráva Oblastní charity Ústí nad Labem, která je v řadě již
desátou. Tato výroční zpráva je souhrnem všech informací a aktivit, které se váží k našemu působení
v roce 2010.

Ohlédneme-li se za uplynulým rokem 2010, můžeme říci, že desátý rok fungování byl pro nás rokem
stabilizace. Všechny služby se ustálily a zprofesionalizovaly, veškeré naše činnosti nabyly ještě větší
odbornosti a stabilizovalo se i personální obsazení našich služeb. Díky tomu jsme tak měli možnost
poskytovat po celý rok všechny služby bez omezení a na vysoké úrovni.

Stejně jako v předchozích letech tak i v roce 2010 jsme v rámci naší práce naplňovali poslání Oblastní
charity Ústí nad Labem a poskytovali pomoc a podporu lidem z celého Ústeckého kraje. Jsme velice rádi,
že naše služby jsou rozsáhlé a můžeme tak nabídnout pomoc seniorům, osobám bez přístřeší, etnickýmže naše služby jsou rozsáhlé a můžeme tak nabídnout pomoc seniorům, osobám bez přístřeší, etnickým
menšinám i dětem, mládeži a celým rodinám. Těší nás, že díky mnoha projektům jsme služby mohli doplnit
i o vzdělávací a volnočasové aktivity.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří v loňském roce jakýmkoliv způsobem podpořili
činnost a práci Oblastní charity Ústí nad Labem. Nemohli bychom pomáhat potřebným nebýt našich
partnerů, donátorů, spolupracujících a partnerských organizací či institucí. Poděkování patří rovněž všem
pracovníkům a dobrovolným pracovníkům Oblastní charity Ústí nad Labem za jejich přičinění a obětavou
práci. Jakékoliv podpory a pomoci si velice vážíme.

Výroční zpráva je „malým“ průvodcem prací Oblastní charity Ústí nad Labem v roce 2010 a bude nás velmi 
těšit,   pokud nám věnujete chvilku svého času a pozornosti, neboť tak věnujete čas i pozornost našim 
uživatelům a problémům těch, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. I do dalšího roku jsme vstoupili 
s mottem: „Člověk nám není lhostejný“ a budeme se i nadále snažit naše služby rozvíjet a být připraveni 
pro ty, kteří nás budou potřebovat. 

Za pracovní tým OCH ÚL

Bc. Vendula Filípková
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VZNIK & POSLÁNÍ
OBLASTNÍ  CHARITY V ÚSTÍ NAD LABEM

Motto: Člověk nám není lhostejný.

� Oblastní charita Ústí nad Labem vznikla 7. února 2000 v Ústí nad Labem a jejím zřizovatelem je Biskupství
litoměřické. Oblastní charita Ústí nad Labem má vlastní právní subjektivitu, spadá pod Diecézní charitu
Litoměřice a je členem Charity Česká republika a mezinárodní organizace CARITAS.

� Oblastní charita Ústí nad Labem je nestátní, nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je
profesionální podpora osob a rodin v nepříznivé sociální a zdravotní situaci. V Ústí nad Labem
a přilehlém okolí poskytujeme sociální, preventivní a vzdělávací služby.

Posláním Oblastní charity Ústí nad Labem je poskytování pomoci osobám na okraji společnosti při řešení� Posláním Oblastní charity Ústí nad Labem je poskytování pomoci osobám na okraji společnosti při řešení
komplikované sociální situace, umožňování seniorům plnohodnotné prožívání stáří, poskytování podmínek
dětem, mládeži a rodinám pro vzájemné setkávání a smysluplné trávení volného času a umožňování
přístupu veřejnosti a uživatelů našich služeb ke vzdělávání.

� Všichni zaměstnanci Oblastní charity Ústí nad Labem se při své práci řídí zásadami jako je respektování,
rozvíjení a ochrana práv každého člověka, a respektují hodnoty, názorovou orientaci, náboženské
přesvědčení a politickou příslušnost člověka.

� V roce 2010 zajistila Oblastní charita Ústí nad Labem tyto služby: Služby určené seniorům - Dům
pokojného stáří svaté Ludmily, služby pro osoby bez přístřeší - Azylový dům Samaritán, Noclehárnu
Samaritán, Centrum pomoci Samaritán, služby pro etnické menšiny a děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí - Komunitní centrum pro děti Světluška, Centrum služeb pro rodinu Světluška, Terénní
programy, Nízkoprahový klub Tykadlo a služby pro podporu rodin a maminek na mateřské dovolené -
Centrum pro rodinu Ovečka a projekt ESF OP LZZ Vědma.
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM

� Centrum pomoci Samaritán

� Noclehárna Samaritán

� Azylový dům Samaritán

� Komunitní centrum pro děti SvětluškaKomunitní centrum pro děti Světluška

� Centrum služeb pro rodinu Světluška

� Terénní programy Světluška

� Centrum pro rodinu Ovečka

� Nízkoprahový klub Tykadlo

� Dům pokojného stáří sv.Ludmily
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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.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 235 uživatelů

z toho žen: 51

� 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.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 211 uživatelů

NOCLEHÁRNA 
SAMARITÁN

z toho žen: 51

z toho mužů: 184

Celkově bylo poskytnuto kontaktů: 25 654

sociální poradenství: 1175

čaje kusů:  2220

kávy kusů:  6395

potravinových balíčků kusů:  8103

polévek kusů:  6915

šatstvo kusů:   303

hygienický servis: 543

� Aktivity: v roce 2010 proběhlo v Centru pomoci
Samaritán celkem 13 akcí (4 setkání sociálních
pracovníků s uživateli, velikonoční posezení, vánoční
posezení, akce Sportovní a zábavné odpoledne,
nohejbalový turnaj Azylkop, 5 exkurzí studentů ze
středních škol a výchovného ústavu).

Noclehárna přechodný pobyt – uživatelů:  211

Krizové lůžko – uživatelů:  96

Sociální poradenství: 1055

Počet lůžkodnů: 3676

Počet lůžkodnů – krizové lůžko: 732

Celkem počet kontaktů – 5463

� Aktivity: v roce 2010 proběhlo pro uživatele
Noclehárny Samaritán celkem 8 akcí (4 setkání
sociálních pracovníků s uživateli, velikonoční
posezení, vánoční posezení, akce Sportovní a zábavné
odpoledne, nohejbalový turnaj Azylkop).
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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.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 114 uživatelů 
z toho žen – 35
z toho mužů - 79

� Aktivity: 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.
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JEDNORÁZOVÉ AKCE DOMU 
SAMARITÁN 

� Setkávání vedoucího a sociálních pracovníků 
s uživateli 

� Velikonoční posezení včetně svátečních tradic a 
pohoštění

� Nohejbalový turnaj Azylkop

� Sportovní a zábavné odpoledne pro uživatele

� Posezení s grilováním

� Exkurze studentů ze středních škol a výchovného 
ústavu ústavu 

� Den otevřených dveří

� Jednotlivá setkání uživatelů s pracovníky organizace 
Fokus o.s., Agentura Osmý den, Astrid o.p.s., Sdružení 
pro probaci a mediaci, Jurta o.s.

� Vánoční posezení včetně svátečních tradic a pohoštění
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KOMUNITNÍ 
CENTRUM PRO 

DĚTI SVĚTLUŠKA
� Posláním Klubu Světluška, nízkoprahového

zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem,
je nabídnout prostor pro rozvoj dětí a mládeže
ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí
výchovně-vzdělávacích aktivit.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch 
v roce 2010: 171 uživatelů

Odpolední klub - počet dětí: 171

Počet návštěv: 2 923

� 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, a pomoci těmto rodinám řešit
krizové situace, které nedokáží sami bez pomoci
překonat. 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. Dětem
nabízíme možnost a příklady smysluplného využití

CENTRUM SLUŽEB 
PRO RODINU 
SVĚTLUŠKA

Počet návštěv: 2 923

Zájmové kroužky - počet vytvořených kroužků: 8

Počet návštěv: 2 286

Jednorázové akce - počet návštěv: 525

� Aktivity: v roce 2010 se uskutečnilo 35 
jednorázových akcí. 

nabízíme možnost a příklady smysluplného využití
volného času. Podporujeme v každém příslušníkovi
rodiny zodpovědnost za sebe sama s využitím jejich
lidského kapitálu, nabízíme pomoc v orientaci
v sociálním prostředí.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 86 uživatelů

Předškolní klub pro děti - počet dětí: 64

Počet návštěv: 495

� TerénníTerénníTerénníTerénní práce s rodiči - počet kontaktů terénní 
práce: 1 098 kontaktů

Počet uživatelů: 22 rodin

� Aktivity: v roce 2010 se uskutečnilo 7 jednorázových 
aktivit.

Počet uživatelů: 72
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TERÉNNÍ 
PROGRAMY
SVĚTLUŠKA

� Terénní programy pomáhají lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem je
nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími
metodami pomoci s cílem nepřiměřeně nezatěžovat
cílové skupiny lidí.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 2010: 
144 uživatelů

počet konzultací: 1 595 

počet uživatelů: 144

počet zakázek:  372

z toho:z toho:

Bydlení: 53

Ochrana dětí: 1

Občanství, trv./přech. pobyt: 3

Nácvik praktických dovedností: 8

Dluhy: 27

Doklady: 6

Právní poradenství: 22

Psychologické poradenství: 1

Rodina: 38

Zprostředkování jiné služby:  28

Zdraví, hygiena: 1

Zaměstnání: 32

Zajištění materiální pomoci: 30

Vzdělávání: 7

Dávky, sociální zabezpečení, pojištění: 68

Jiné: 47
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JEDNORÁZOVÉ AKCE DOMU 
SVĚTLUŠKA

� Probační a mediační služba – přednáška

� Návštěva tanečního mistra 

� Star dance

� Probační a mediační služba – přednáška

� Sváťovo divadlo

� Jarní stezka

� Den Romů – Lovosice

� Pálení čarodějnic

� Turnaj ve stolním fotbale

� Výlet do Tisé a sběr lesních plodů

� Nocování ve Světlušce

� Výlet do skal v Tisé s KC Lovosice

� Festival Rock for Animals v Litoměřicích

� Taneční vystoupení v rámci charitního dne 
v Chabařovicích

� Prohlídka veletrhu sociálních služeb v Ústí n. L.

� Návštěva parku na Severní Terase v rámci projektu –
Týden pro duševní zdraví

� Výlet na Lovoš

� Fotbalový turnaj v Litoměřicích

� Květinové Teplice- taneční vystoupení

� Výlet na Větruši

� Výlet do Bertina údolí

� Výlet na Mariánskou skálu

� Taneční vystoupení v SOS Stará 100

� Nocování ve Světlušce

� Návštěva KC Česká Lípa

� Výlet na Vaňovské vodopády

� Týdenní pobyt v Horní vysoké u Úštěku

� Návštěva Větruše s KC Česká Lípa

� Taneční festival Lovosice

� Návštěva výstavy obrazů v Dominikánském klášteře 

� Taneční festival – Rotahufest

� Návštěva KC Lovosice

� Nocování v KC Lovosice

� Mikulášská besídka

� Vánoční posezení

� Den dětí

� Sváťovo divadlo

� Mikulášská besídka

� Vánoční besídka

� Halloween

� Karneval

� Výlet na Větruši
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CENTRUM
PRO RODINU

OVEČKA
� Cílem Centra pro rodinu Ovečka je podporovat

a posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu
rodiny a rodičovské výchovy. Centrum pro
rodinu Ovečka vytváří prostor pro rozvoj místní
komunity, vzájemná setkávání, komunikaci,
výměnu zkušeností, vzdělávání, hru dětí
a vyplnění volného času, kulturu a další
prospěšné činnosti.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 1621 uživatelů

Rodiče s jedním dítětem: 1399

� Posláním Nízkoprahového klubu Tykadlo v Ústí
nad Labem je nabídnout dětem a mládeži,
podporu při zvládání obtížných životních
situacích a smysluplné, aktivní trávení volného
času. Každému, kdo naši službu vyhledá,
nabídneme podporu na základě individuálního
přístupu.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 24 uživatelů

Celkem kontaktů: 775 

� Aktivity: 1 pětidenní příměstský tábor (výlet na lodi

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB

TYKADLO

Rodiče s dvěma a více dětmi: 196

Permanentky: 26

Celkem: 1621

� Aktivity: Besedy : 20 rodičů

� Oslavy narozenin: 103 x využito

� Poradna pro mezilidské vztahy: 12 dní

� Hlídání: 98 x využito

� Kroužky:

� Miniškolka – 98 dětí (1960 návštěv/rok)

� Hudebně pohybový: 32 dětí (640 návštěv/rok)

� Picasso: 24 dětí (480 návštěv/rok)

� Cvičení pro maminky s dětmi: 16 dětí (288 
návštěv/rok)

� Jóga pro maminky: 12 (480 návštěv/rok)

� Cvičení pro maminky: 7 (280 návštěv/rok)

� Flétnička: 7 (280 návštěv/rok)

� Německý jazyk: 5 (200 návštěv/rok)

� Aktivity: 1 pětidenní příměstský tábor (výlet na lodi
do Hřenska, výlet do ZOO Děčín, olympijský
patnáctiboj, batikování a savování triček a honba za
pokladem)

� 3 vícedenní tvořivé workshopy -workshop výroba 
papírových tašek.

� třídílné tvořivé workshopy – výroba speciálních 
lampiónů

� čtyřdílný tvořivý workshop Čarování s Windows 

� 2 sportovní dny (olympijský sedmiboj) 

� 2 diskotéky 

- Halloweenská diskotéka

- Silvestrovská diskotéka
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JEDNORÁZOVÉ AKCE CENTRA PRO 
RODINU OVEČKA

� Sněhový den – 25 dětí +rodiče

� Karneval: 30 dětí + rodiče

� Květinová slavnost- sázení sazenic- 20dětí + rodiče

� Sváťovo dividlo

� Pálení čarodějnic – 25 dětí + rodiče

� Aprílová veselice – 25 dětí + rodiče

� Oslava dne maminek – 28 dětí +maminky

� Den dětí – 35 dětí + rodiče

� Gril párty – 35dětí + rodiče� Gril párty – 35dětí + rodiče

� Malování zdi-spolupráce ZŠ České mládeže+ZŠ Pod 
parkem

� Prázdniny s Ovečkou – 30 dětí

� Příměstské tábory- 16 dětí

� Den otevřených dveří

� Sváťovo dividlo – 30 dětí + rodiče

� Den bez aut – 110  dětí+ rodiče

� Besedy- oční vady

� Besedy – očkování

� Beseda – Slaďování rodinného života

� Lampionový průvod – 32 dětí + rodiče

� Workshop – vázání adventních věnců – 10 maminek + 
děti

� Mikulášská besídka – 37 dětí + rodiče

� Vánoční posezení s Ovečkou 12



PROJEKT VĚDMA
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM

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

V roce 2010 jsme v rámci projektu 

Vědma poskytli tyto kurzy a činnosti:

kurz motivace: 12 absolventů

kurz anglického jazyka: 28 absolventů

kurz práce na PC: 24 absolventů

kurz podnikání: 7 absolventů

besedy a workshopy: 37 absolventůV rámci projektu jsou bezplatně
poskytovány kurzy práce na PC, motivační
kurzy, rychlokurz podnikání, jazykové
kurzy, besedy a workshopy, sociální a
právní poradenství,vyzvedávání a doprovod
dětí.

Projekt Vědma je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ĆR.

besedy a workshopy: 37 absolventů

sociální a právní poradenství: 53 zájemců

knihovna a internetový koutek: 66 zájemců

dětský koutek: 16 zájemců

vyzvedávání a doprovod dětí: 17 zájemců
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DŮM 
POKOJNÉHO 
STÁŘÍ SVATÉ 

LUDMILY
� Posláním domu pokojného stáří sv. 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.

� Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce � Uživatelé, kteří měli ze služby prospěch v roce 
2010: 42 uživatelů.

� Aktivity: Sociálně-zdravotní terapie, volno časové 
aktivity, kulturní a společenské programy v roce 2010.
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JEDNORÁZOVÉ AKCE DOMU 
POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY

� Trénování paměti (21)

� Arteterapie (10)

� Společenské hry (8)

� 2 krát Domácí kino (14)

� 5krát Kinezioterapeutické prvky „Cvičení pro 
zdraví“

� Společný zpěv (9)

Arteterapeutické prvky- práce s papírem 

� 6 krát Arteterapeutické prvky – tvorba 
kuřátek z vlny (18)

� Společná oslava Velikonoc s hudbou (25)
� Přednáška „Novinky v zubní ordinaci“ (18)
� Koncert kapely „Regius band“ (15)
� Trénování paměti (15)
� 4krát Kinezioterapeutické prvky „Cvičení pro 

zdraví“ (26)
� Zpívání s harmonikou (19)

� Arteterapeutické prvky- práce s papírem 
(12), výroba papír. čepic na m.ples (15)

� Výroba panenek Kiwanis (12)

� Arteterapeutické prvky – výroba barevných 
koulí na společenskou hru (10)

� 3krát Kinezioterapeutické prvky „Cvičení pro 
zdraví“ (24)

� Masopustní zábava (22)

� Arteterapeutické prvky – příprava na výrobu 
velikonočních kuřat (12)

� Zpívání s harmonikou (19)
� 2 krát Tvorba panenek Kiwanis (15)
� Vystoupení kouzelníka (17)
� Přednáška na téma „Totální endoprotéza“ 

(20)
� Trénování paměti (15)
� Přednáška na téma „Revmatismus“ (18)
� Koncert skupiny „Pastel duo“ (9)
� Canisterapeutické prvky (10)
� 2krát Taneční terapie (23)
� Arteterapeutické prvky – výroba ozdobných 

květináčů (12)
� 2krát tvorba panenek Kiwanis (14)
� Přednáška na téma „Prevence úrazů u 

seniorů“
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JEDNORÁZOVÉ AKCE DOMU 
POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY

� Taneční terapie (8)

� 2krát Tvorba panenek Kiwanis (11)

� 2 krát hraní společenské hry „Pexeso“

� Kulturní vystoupení dětí z MŠ Chabařovice 
(20)

� Trénování paměti

� 2krát Promítání filmu (9)

Pečení ovocných koláčů (4)

� Arteterapeutické prvky – výroba výzdoby 
na Zahradní slavnost (14)

� Zahradní slavnost (25)

� 2krát taneční terapie (23)

� Čtení na pokračování (8)

� Kinezioterapeutické prvky „Cvičení pro 
zdraví“ (12)

� Pečení ovocných koláčů (4)

� Přednáška na téma „Zelený zákal“ (12)

� Výlet lodí po Labi (6)

� Trénování paměti (9)

� Slavnostní předávání panenek Kiwanis (10)

� Přednáška a výstava „Ze života koček“ (15)

� 2krát taneční terapie (20)

� Výstava exotických rostlin (12)

� Kinezioterapeutická jednotka – cvičení pro 
zdraví (10)

� Společenské hry (9)

� Čtení na pokračování (10)

� Přednáška + výstava exotických zvířat 
(12)

� 2krát Taneční terapie (18)

� Beseda + přednáška (16)

� Přednáška na téma „Bolavé nohy“ (12)

� Pečení jablečného štrůdlu (5)

� Haloweenské posezení (9)
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JEDNORÁZOVÉ AKCE DOMU 
POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY

� Výroba sněhuláků z bambulek (10)

� 2krát arteterapeutické prvky (15)

� Pečení vanilkových rohlíčků (6)

� Výroba podzimních věnců (11)

� Trénování paměti (8)

� Pečení cukroví (5)

� Přednáška na téma „Zdravá výživa“ (11)

� Povídání o zvycích Štědrého dne (13)

� Boží hod vánoční – společné posezení 
s překvapením (15)

� Společenské hry „Pexeso“ (8)

� Silvestrovské posezení (15)

� Arteterapeutické prvky - výroba Mikulášů a 
čertů (15)

� 2krát pečení cukroví (11)

� Trénování paměti (12)

� Arteterapeutické prvky – výroba andílků 
z barev na sklo (15)

� Zdobení vánočního stromku při poslechu 
koled (18)

� Vystoupení dětí ze ZŠ Chabařovice (20)

� Vánoce v Domově (30)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM

� Oblastní charita Ústí nad Labem se i v loňském
roce zúčastnila Tříkrálové sbírky. Tříkrálová
sbírka probíhala v Ústí nad Labem, Trmicích,
Chabařovicích, Velkém Březně a Chlumci od 4.
do 8.ledna 2010. V tomto období vyrazili do ulic
koledníci se zapečetěnými pokladničkami, které
byly po ukončení sbírky rozpečetěny za dozoru
odpovědného pracovníka příslušného městského
nebo obecního úřadu. Celkový výnos Tříkrálové
sbírky v Ústí nad Labem a okolí činil 52 677,-
Kč. Výtěžek sbírky je tradičně určen předevšímKč. Výtěžek sbírky je tradičně určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde se sbírka koná.

� V Ústí nad Labem byl výtěžek Tříkrálové
sbírky 2010 určen na podporu projektu
Komunitního centra Světluška
a dovybavení Centra služeb pro rodinu
Světluška, které je určeno dětem, mládeži
a rodinám ohroženým sociálním
vyloučením, část výnosu sbírky byl
věnována na humanitární pomoc do
zahraničí.

� Oblastní charita Ústí nad Labem si váží
veškeré pomoci a z celého srdce děkuje
všem, kteří Tříkrálovou sbírku 2010
podpořili. 18



ČLENSTVÍ & SPOLUPRÁCE
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2010

� Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

� 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 

� Biskupství litoměřické

� Sdružení Charita Česká republika

� Diecézní charita Litoměřice

� Arciděkanský farní úřad Ústí nad Labem

� Oblastní a farní charity Litoměřické 
diecéze

Členství Spolupráce

� 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

� Odborná kolegia Charita ČR 

� Panel humanitárních organizací v Ústí nad 
Labem

� Magdala Praha.

diecéze

� Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

� Krajský úřad Ústeckého kraje

� Magistrát města Ústí nad Labem

� Úřad práce v Ústí nad Labem 

� Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

� Probační a mediační služba ČR - aplikace 
alternativních trestů

� Krajská zdravotní a.s. - nemocnice Ústí nad 
Labem

� Krajská hygienická stanice

� o.s. Spirála

� Okresní a Krajský soud Ústí nad Labem

� Městský úřad Chabařovice.
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM & DÁRCŮM
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2010

� MPSV

� Evropský sociální fond v ČR – OP LZZ

� Magistrát města Ústí nad Labem

� Krajský úřad Ústeckého kraje

� Diecézní charita Litoměřice

� All Clean Service

� Tomáš Chromý

� MUDr. Pavel Sušický 

Partneři Dárci

� Úřad vlády ČR – Rada vlády pro 
romské záležitosti

� MŠMT, Úřad práce v Ústí nad Labem

� VDV

� NROS

� Diecézní charita Litoměřice

� Renovabis.

� SVOBA s.r.o. 

� Baumax ČR s.r.o. 

� Martina Zyková

� Pekárna Chabařovice. 
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HOSPODAŘENÍ 
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2010

Náklady v roce 2010 V tisíci korunách

Spotřeba materiálu, 
zboží a energie

4 415

Náklady na služby 1 987

Mzdové náklady 9 249

OON – DPP a DPČ 345

Výnosy v roce 2010 V tisíci korunách

Tržba za vlastní výkony, 
služby, včetně IP

6 412

Tržby od zdravotních 
pojišťoven

180 

Dotace ministerstva a 
Úřadu vlády

7 891

Dotace kraje 85

Sociální a zdravotní poj. 3 186

Ostatní náklady 239

Odpis 962

NÁKLADY CELKEMNÁKLADY CELKEMNÁKLADY CELKEMNÁKLADY CELKEM 20 383

Hospodářský výsledek + 1 715  000

Dotace obce a města 3 186

Ostatní dotace(dotace od 
ÚP včetně dotací od EU

3 861

Ostatní výnosy 407

Dary tuzemské 569

Dary ze zahraničí 745

Sbírky církevní 37

Sbírky ostatní 0

VÝNOSY CELKEM 22 098
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ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM 
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2010

� Manažerský tým :

4 zaměstnanci

� Pracovní tým Domu Samaritán :

10 zaměstnanců

� Pracovní tým Domu pokojného stáří sv. Ludmily: 

20 zaměstnanců

� Pracovní tým Domu Světluška: 

7 zaměstnanců

� Pracovní tým Centra pro rodinu Ovečka:

8 zaměstnanců

� Celkový počet zaměstnanců Oblastní Charity Ústí 
nad Labem v roce 2010: 49 zaměstnanců
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KONTAKTY
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM

� Dům Samaritán
Štefánikova 246/1

400 01 Ústí nad Labem-Klíše

Tel: 475 601 805

� Dům Světluška
Varšavská 42

400 03 Ústí nad Labem-Střekov

Oblastí charita 
Ústí nad Labem

Štefánikova 246/1

400 01 Ústí nad Labem-Klíše 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

Tel: 475 221 211

� Centrum pro rodinu Ovečka
Poláčkova 2

400 11 Ústí nad Labem-Dobětice

Tel: 475 212 314

� Dům pokojného stáří svaté 
Ludmily 

V Aleji 434

403 17 Chabařovice

Tel: 475 225 185

400 01 Ústí nad Labem-Klíše

Tel: 475 601 805

E-mail: charita@charitausti.cz

Web: www.charitausti.cz

IČO: 44225512

Bankovní spojení: č.ú. 1017008070/5500
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