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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Milí přátelé, kolegové, partneři, podpo-
rovatelé a příznivci Oblastní charity Ústí 
nad Labem,

právě držíte v rukou výroční zprávu Ob-
lastní charity Ústí nad Labem za rok 2014 
a já jsem za to velmi ráda. Mám velkou 
radost z toho, že Vám na následujících 
stránkách můžeme představit naše služby, 
realizované projekty a snad se i trochu 
pochlubit tím, co se nám v roce 2014 
podařilo. A mám velkou radost, že se toho 
podařilo hodně.

Hlavní náplní naší činnosti je poskytová-
ní sociálních služeb. Ve smyslu našeho 
názvu, ale zejména našeho poslání, se 
snažíme pomáhat všem lidem v obtížné 
životní situaci, bez ohledu na to, zda patří 
do okruhu osob, kterým jsou naše sociální 
služby určeny, anebo ne. Proto se každo-
ročně zapojujeme také do různých chari-
tativních projektů, díky kterým můžeme 
pomáhat i těm, kteří pomoc potřebují, ale 
sami by si o ni nejspíš nikdy nepožádali. 
Pro mne osobně jsou právě tyto momen-
ty asi těmi nejsilnějšími „pracovními“ 

zážitky. Vždy si v těchto chvílích znovu 
uvědomím, s jakou ochotou a nasazením, 
ale také profesionalitou, pracují a pomá-
hají naši zaměstnanci, vždy mne znovu 
překvapí a dojme solidarita veřejnosti 
s potřebnými a v neposlední řadě je 
nádherné to společné sdílení radosti, že se 
něco dobrého podařilo. 

Abychom mohli svou činnost vykonávat 
a rozvíjet, neobejdeme se bez podpory 
našich partnerů, donátorů, spolupracují-
cích organizací a institucí, dobrovolníků 
a dalších osob, které nám jakýmkoliv 
způsobem pomohli. Za tuto pomoc všem, 
jménem svým, ale i jménem pracovníků 
Oblastní charity Ústí nad Labem velice 
děkuji, vážím si jí a bude mi velkým potě-
šením, pokud nám přízeň zachováte i do 
budoucna.

Ještě jednou tedy děkuji vám všem, kte-
rým „…není člověk lhostejný!“.

                                                                              
Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc. 

ředitelka OCH ÚL
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VZNIK OBLASTNÍ CHARITY 
ÚSTÍ N. L.

Oblastní charita Ústí nad Labem 
byla zřízena diecézním biskupem 
dne 7. února 2000 jako nástupnic-
ká organizace Farní charity Ústí 
nad Labem. Oblastní charita Ústí 
nad Labem je církevní právnickou 
osobou s vlastní subjektivitou 
(dle Kodexu kanonického práva, 
dle kánonu 114-117 a kánonu 
312-317). Dle zákona č. 3/2002 Sb., 
o svobodě náboženského vyznání 
a postavení církví a náboženských 
společností je evidována na Minis-
terstvu kultury ČR (číslo evidence: 
8/1-05-729/2000).

Oblastní charita Ústí nad La-
bem je územní složkou Diecézní 
charity Litoměřice a působí na 
území ústeckého vikariátu. Ob-
lastní charita Ústí nad Labem je 
členem Charity Česká republika 
a tím i mezinárodních organizací 
Caritas Europa a Caritas Interna-
tionalis.

POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY 
ÚSTÍ N. L.

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 poli-
tické příslušnosti.

Oblastní charita Ústí nad Labem 
pomáhá osobám na okraji společnos-
ti při řešení komplikované sociální 
situace, umožňuje seniorům plno-
hodnotné prožívání stáří, poskytuje 
podmínky dětem, mládeži a rodinám 
pro vzájemné setkávání a smysluplné 
trávení volného času a umožňuje pří-
stup veřejnosti a uživatelům našich 
služeb ke vzdělávání.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ N. L.

V roce 2014 jsme našim klientům posky-
tovali služby ve 4 zařízeních, z celkového 
počtu 11 služeb bylo 9 registrovaných 
sociální služeb:

DŮM SAMARITÁN
 � Centrum pomoci Samaritán
 � Azylový dům pro muže a ženy Samari-
tán
 � Noclehárna Samaritán

CENTRUM PRO RODINU OVEČKA
 �Mateřské centrum Ovečka
 �Miniškolka Ovečka
 � Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Tykadlo

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY
 � Domov pro seniory
 � Domov pro seniory se zvláštním 
režimem

DŮM SVĚTLUŠKA
 � Komunitní centrum pro děti Světluška
 � Centrum služeb pro rodinu Světluška
 � Terénní programy Světluška

DŮM SAMARITÁN
Dům Samaritán je komplexem tří so-
ciálních služeb zabývajících se osoba-
mi bez přístřeší. Hlavním cílem těchto 
služeb je vytvoření důstojného a do-
stupného prostoru pro muže a ženy 
ve věku od 18 let, kteří se z různých 
důvodů ocitli v těžké životní situace 
a bez přístřeší. 

„… Přišel jsem o práci, ro-
zešli jsme se s přítelkyní 
a já neměl kam jít. Chtěl 

bych si za pomoci pra-
covníků Azylového domu 

udělat rekvalifikační 
kurz, najít si práci a pro-

najmout si vlastní byt.“
Petr, 28 let

Jaký byl rok 2014 v Domě 
Samaritán?

Rok 2014 sice přinesl určité 
personální změny, ale záro-

veň se podařilo náš kolektiv stmelit 
a vytvořit z našeho pracoviště místo, 
kam všichni rádi chodíme. Přátelská 
atmosféra v týmu se odrazila i na 
profesionalizaci přímé práce s našimi 
uživateli, kdy jsme v různých typech 
situací vystupovali jednotně a v ná-
ročnějších chvílích táhli za jeden 
provaz. Snažili jsme se o to, aby měl 
každý člověk, který se na nás obrá-
til, prostor a podporu pro řešení své 
obtížné situace.

V roce 2014 jsme se setkávali s různým 
typem klientely, což vyžadovalo u ka-
ždého uživatele individuální přístup 
a především velké zkušenosti a pro-
fesní dovednosti našich pracovníků. 
V průběhu roku jsme zaznamenali 
nárůst mladistvých a drogově závis-
lých uživatelů, kteří dříve naše služby 
v takové míře nevyužívali, a náročná 
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pro nás byla i práce se zdravotně han-
dicapovanými uživateli nebo seniory, 
pro které není naše zařízení vhodné. 
Přesto však mohu říci, že jsme žádné-
ho ze zájemců o naše služby, pokud 
byl alespoň trochu motivovaný k řeše-
ní své životní situace, neodmítli.

Největší změnou pro nás bylo rozší-
ření formy poskytování služeb denní 
centra o formu terénní. Od září roku 
2014 tak sociální pracovníci vyjíždějí 
každý týden do terénu, aby oslovili 
i ty osoby, které nemají o službě pově-
domí nebo službu nemohou z důvodu 
zdravotního stavu navštívit osobně. 
Hlavním cílem je zakontaktování 
těchto osob, získání důvěry, navázá-
ní spolupráce a nabídnutí možnosti 
využívat terénní formu služby. Další 
činností terénní formy služby je také 
mapování lokalit, kde se osoby bez 
přístřeší zdržují a přespávají, a úzká 
spolupráce s Městskou policií v Ústí 
nad Labem. Služba tak přispívá 
k řešení problematiky bezdomovectví 
v celém městě a přilehlém okolí.

Mimo naše základní služby jsme 
se v uplynulém roce zaměřili i na 

volnočasové aktivity pro naše uživa-
tele. I zde jsme se snažili zachovávat 
individuální přístup, proto 
jsme uspořádali i několik akcí 
pro menší skupiny osob.

Bc. Vendula Krištofová 
vedoucí Domu Samaritán

Pro uživatele našich služeb jsme uspo-
řádali 15 akcí (slavnosti tradičních 
svátků, tvořivá odpoledne, sportovní 
a kulturní akce, vánoční akci ve spolu-
práci s Gymnáziem Jateční apod.)

Centrum pomoci Samaritán

Počet uživatelů, kteří v roce 2014 
využili CP Samaritán: 
279 uživatelů, z toho 233 mužů a 46 
žen.

 � Počet návštěv: 3 855
 � Počet vydané stravy: 5 818
 � Počet vydané stravy – doplňkové 
zboží (káva, čaj, cukr): 8 693
 � Počet vydaného hygienického 
servisu: 223
 � Počet vydaného ošacení: 119
 � Celkem počet kontaktů: 7 354

Noclehárna Samaritán

Počet uživatelů, kteří v roce 2014 
využili Noclehárnu Samaritán: 
224

 � Noclehárna, počet uživatelů (unicit-
ních): 164
 � Noclehárna, počet lůžkodnů: 2 504
 � Krizová židle, počet uživatelů 
(unicitních): 60
 � Krizová židle, počet lůžkodnů: 244
 � Celkem lůžkodnů: 2 748
 � Celkový počet kontaktů: 6 374

Azylový dům Samaritán

Počet uživatelů, kteří v roce 2014 
využili služby AD Samaritán: 
87 uživatelů, z toho 61 mužů a 26 žen

 � Počet lůžkodnů: 8 067
 � Počet uzavřených smluv: 125 
 � Celkový počet kontaktů: 5 904

„…Takže jsem velmi 
rád, že mě přijmuli 
do azylového domu 

a s velkou úlevou jsem se 
nastěhoval do skromně, 

prakticky zařízeného 
pokoje, kde jsem sám 

a mám možnost v klidu 
řešit problémy typu: 

našetřit na podnájem, 
najít lepší práci aj., 

což bych na ubytovně 
plné alkoholu a drog 

nezvládl…“
klient Azylového domu Samaritán
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. LUDMILY

Dům pokojného stáří sv. Ludmily je 
moderní bezbariérový domov pro 
seniory rodinného typu, jehož služby 
jsou založeny na individuálním přístu-
pu. Domov splňuje veškeré požadavky 
k zajištění potřebné péče o seniory.

Naši cílovou skupinu tvoří senioři 
nad 65 let věku, kteří potřebují pomoc 
v běžných denních činnostech. Našich 
služeb využívají uživatelé, jejichž dia-
gnóza a stav jim neumožnuje prožívat 
zbytek života doma či v jiném typu 
zařízení, včetně uživatelů imobilních, 
osob s Alzheimerovou, stařeckou 
a ostatními typy demencí, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu těchto 
onemocnění a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Režim v tomto zařízení je při posky-
tování sociálních služeb přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob.

Dům pokojného stáří sv. Ludmily má 
kapacitu 36 lůžek a tato kapacita je 
téměř nepřetržitě naplněna.

„…I za sebe a svou 
rodinu děkuji, protože 
jsme měli dobrý pocit 
z toho, že maminka je 

v bezpečí, je o ni dobře 
postaráno.“

S díky MUDr. Jana Sudková,  
dcera klientky DPS

Co se v roce 2014 v Domě 
pokojného stáří svaté 
Ludmily podařilo?

Za pomoci projektů a sponzo-
rů se nám podařilo získat:

 � Vybavení aktivizační místnosti 
nábytkem i pomůckami

 � Kompenzační pomůcky – in-
validní vozíky, stolky k lůžku, 
vysokozdvižný zvedák pro imobilní 
uživatele a antidekubitní matrace
 � Ionizační čističky vzduchu
 � Dovybavení obytných studií 
uživatelů – stolky, závěsy, garnýže
 � Pořízení nezbytných elektron-
ických spotřebičů – pračka, 
chladnička, mikrovlnná trouba, 
rychlovarná konvice

Splnili jsme krátkodobé cíle, které 
jsme si stanovili: 

 � Uspořádali jsme mnoho kulturně-
společenských aktivit – Masopust, 
Velikonoce, Pálení čarodějnic, 
Zahradní slavnost, Vánoce 
a aktivizačních činností (zpívání, 
cvičení s pomůckami apod.)
 � Uspořádali jsme výlet mašinkou do 
ústecké ZOO 
 � Pětkrát jsme se prezentovali široké 
veřejnosti (v denním tisku a re-
gionální televizi) 

Nedílnou součástí kvalitně poskyto-
vané soc. služby je úzká spolupráce 
s rodinnými příslušníky, kteří nám ce-
loročně dávají zpětnou vazbu o tom, 

že důstojnost, tolerance a úcta nejsou 
jen naše zásady na papíře, ale sami 
se přesvědčili, že celý pracovní tým je 
s nimi ztotožněn. Snažíme se o maxi-
mální uspokojení našich „zákazníků“ 
– uživatelů formou rodinného 
a důstojného prožití stáří.

PhDr. Yvona Jungbauerová 
vedoucí Domu pokojného stáří 

sv. Ludmily

„…Přála bych nám všem 
a hlavně seniorům, aby 
takových zařízení bylo 

víc, protože všichni 
jednou budeme staří…“

Dana Fišerová, studentka oboru  
sociální práce, UJEP
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CENTRUM PRO RODINU OVEČKA

Centrum pro rodinu (CPR) Ovečka 
v roce 2014 poskytovalo:

 �Mateřské centrum Ovečka
 �Miniškolku Ovečka
 � Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Tykadlo

 
„…Jen díky miniškolce 
Ovečka jsem si mohla 
v práci zvýšit úvazek. 

Vojtík zde získal 
„školkové“ návyky, za 

které je na státní školce 
nyní velmi chválen…“

Radka N.,  
maminka Vojtíška

Mateřské centrum (MC) 
Ovečka 

MC Ovečka nabízí celoročně služby 
a aktivity rodičům s dětmi ve věku 
do 7 let. Služby jsou poskytovány za 
poplatek.

Pravidelné aktivity:
 � Poradna s Ovečkou
 � Job club
 � Finanční poradenství
 � Internetový koutek
 � Péče o dítě
 � Volná herna

Jednorázové a doplňkové aktivity:
 � besedy, semináře, workshopy, 
zábavná i sportovní dopoledne, 
odpoledne…
 � nutriční poradenství, poradna 
v péči o pleť
 � cvičení a masáže miminek, tanečky 
s pastelkou, hudebně pohybový 
kroužek, malý malíř, sbor, výuka 
jazyků, jóga.

Centrum pro rodinu Ovečka spolupra-
cuje s Dobrovolnickým centrem, Po-
radnou pro mezilidské vztahy, Policií 
ČR, Zdravotním ústavem, Vyšší odbor-
nou školou zdravotnickou a střední 
školou zdravotnickou v Ústí n. L., obor 
diplomovaný zdravotnický záchranář, 
Gymnáziem a Střední odbornou ško-
lou dr. V. Šmejkala, Centrem komu-
nitní práce, Aerobic clubem Dream 
a dalšími neziskovými organizacemi, 
které se podílí na přípravě programu 
centra.

Počet návštěv v roce 2014:
3 961 rodin s dětmi (847 unicitních 
rodin s dětmi)

Mini školka Ovečka 
(určeno pro děti od 2 do 5 let, za 
poplatek)

V rámci miniškolky pracujeme s přiro-
zenou zvídavostí dítěte a podporujeme 
jeho ochotu učit se a pracovat. Vzdě-
lávací a výchovné přístupy podporují 
rozvoj vrozených duševních schop-
ností dítěte a postupuje se dle RVP (dle 
metodik MŠMT) a vypracovaného ŠVP.

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Tykadlo 

NZDM Tykadlo je určeno pro děti 
a mládež od 6 do 15 let ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, bezúplat-
ně. Pod dohledem odborných pra-
covníků se snaží působit preventivně 
na děti a mládež proti nežádoucím 
společenským jevům, nabízet podpo-
ru při zvládání obtížných životních 
situací a vytvářet bezpečný prostor 
pro trávení smysluplného volného 
času. Každému, kdo naši službu vyhle-
dá, je nabídnuta podpora na základě 
individuálního přístupu.

Okamžitá kapacita služby:  
20 uživatelů

Počet uživatelů v roce 2014:  
184 uživatelů, 2529 kontaktů a inter-
vencí

Centrum pro rodinu Ovečka 
se i v roce 2014 osvědčilo při 

nabídce komplexních služeb pro rodi-
če s dětmi. Stále více rodičů využívá 
možnosti dostat se ze sociální izolace 
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způsobené mateřskou či rodičov-
skou dovolenou a možnosti vyrovnat 
se s novou životní situací. Zároveň 
využívají služeb pro zlepšení vztahů 
nejen mezi rodiči a dětmi, ale také 
vztahů partnerských a rodinných.

Dosahujeme toho nejen prostřednic-
tvím organizace vzdělávacích aktivit 
pro rodiče využitelných při péči 
a výchově dětí, ale také pestrou nabíd-
kou pravidelných i nepravidelných 
programů pro rodiče s malými dětmi. 

Pobyt v mateřském centru pomáhá 
psychicky připravit dítě na pozdější 
docházku do mateřské školy a na jeho 
pobyt v kolektivu dalších dětí.

Pro starší děti jsme si v létě připravily 
tzv. „příměstské tábory“, o které byl 
velký zájem. Za úspěšnou považujeme 
také akci „Den pro rodinu“, které se 
zúčastnilo více než 140 dětí v dopro-
vodu rodičů či prarodičů.

Naše nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Tykadlo 2014 rozšířilo oteví-
rací dobu, jíž od 13.00hod. na pomoc 
s domácími úkoly a s přípravou do 

školy. Děti v NZDM Tykadlo si také 
velmi oblíbily nově otevřené kurzy 
„Zábavného vaření“ a „Ta-
neční kroužek“, které jsou 
provozovány zdarma.“

Mgr. Vladěna Zingová 
vedoucí CPR Ovečka

„Jsem moc ráda, že 
Kristýnka mohla strávit 

prázdniny s dětmi 
a nezůstala doma sama. 

Díky příměstskému 
táboru se podívala na 

místa, jako botanickou 
zahradu, hvězdárnu, 

ZOO v Děčíně atd.“
babička Kristýnky (7 let NZDM Tykadlo)

DŮM SVĚTLUŠKA
Dům Světluška, ve kterém jsou 
poskytovány 3 sociální služby, sídlí 
v ústecké lokalitě Střekov, která je 
specifická vysokou koncentrací lidí, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci. Jedná se převážně o početné 
rodiny s více dětmi, které jsou závislé 
na finanční podpoře státu a nemateri-
ální podpoře neziskových organizací. 
Služby, které Dům Světluška nabízí, 
vycházejí z potřeb sociálně znevýhod-
něných osob. Snažíme se především 
o to, aby naši uživatelé byli začleněni 
do společnosti, kde budou moci žít 
zodpovědný a smysluplný život bez 
stigmatu sociálního handicapu.

Komunitní centrum  
pro děti Světluška

KC Světluška je nízkoprahovým 
zařízením pro děti a mládež od 6 do 
18 let věku, jejichž vývoj je ohrožen 
negativními vlivy sociální situace, ve 
které se rodiny dlouhodobě nacházejí. 
V KC pro děti Světluška se mohou uži-
vatelé realizovat v taneční či hudební 

dílně, při výtvarných a pohybových 
aktivitách, zahrát si společenské hry, 
popovídat si s pracovníky o problé-
mech, které je tíží, nebo využít mož-
nosti doučování a pomoci při plnění 
školních povinností.

„…Pracovnice ve 
Světlušce se k dětem 
chovají jako by byly 

jejich vlastní a nedělají 
žádné rozdíly. Jsem 

moc spokojená, své děti 
bych nedala do žádné 
jiné školky než je naše 

Světluška.“
Markéta H.
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Počet uživatelů v roce 2014:
V roce 2014 využilo služeb Komunitní-
ho centra pro děti a mládež Světluška 
337 uživatelů, bylo realizováno 18 
jednorázových aktivit a uskutečnil se 
rovněž letní týdenní pobyt v přírodě.

Centrum služeb  
pro rodinu Světluška

Nabízí sociálně aktivizační služby 
rodinám s dětmi do 15 let, které se 
vlivem nepříznivých společenských 
vlivů ocitly ve složité životní situa-
ci, kterou nedokáží bez cizí pomoci 
překonat. Posláním této služby je 
podpora rodičovských kompetencí, 
posilování vědomí důležitosti správné 
rodičovské výchovy a ochrana rodin 
před negativními vlivy společnosti. 

Ambulantní formou služby je realizo-
ván předškolní klub pro děti od 3 do 6 
let, ve kterém jsou děti připravovány 
na vstup do hlavního vzdělávacího 
proudu. Kapacita klubu, která činí 
15 dětí, byla v roce 2014 téměř vždy 
zcela naplněna.

Počet uživatelů v roce 2014: 
V roce 2014 bylo v rámci služby odpo-
řeno 211 osob, proběhlo 30 jednorá-
zových akcí a workshopů pro děti či 
rodiče.

Terénní programy

Posláním Terénních programů je 
poskytovat sociální pomoc osobám, 
které čelí důsledkům sociálních 
nerovností a společenských bariér. 
Terénní práce je realizována v přiro-
zeném prostředí uživatelů či přímo na 
ulicích. 

V roce 2014 využilo služby 149 
uživatelů, uspořádali jsme 4 burzy 
oblečení.

Rok 2014 byl pro Světlušku 
dynamickým rokem, ve kterém 

se dařilo realizovat kromě samotného 
poskytování sociálních služeb také 
„bonusové“ aktivity pro naše uživa-
tele. Hned na samém počátku roku 
2014 se uživatelé i zaměstnanci Domu 
Světluška aktivně podíleli na celore-
publikové dobročinné akci Tříkrálová 
sbírka. Děti z Domu Světluška kole-

dovaly v Ústí nad Labem a přilehlých 
vesničkách a předávaly požehnání do 
života všem lidem dobré vůle.

Jednou z nejkrásnějších a nejvydaře-
nějších akcí byl jednoznačně romský 
tanečně hudební festival ROTAHU-
FEST, který se uskutečnil již poosmé. 
Celkem stovka účinkujících dětí 
prezentovala důležité prvky romské 
kultury formou tradičních tanců 
a hudby. 

V rámci realizace Terénních pro-
gramů jsme upravili část prostoru 
v Domě Světluška na charitní šatník. 
Rozšířili jsme také prostory před-
školního klubu, aby děti měly větší 
komfort na vzdělávací aktivity.

Díky kolegům, zaměstnancům, ale 
i dalším lidem, kterých se osudy uži-
vatelů Domu Světluška dotkly 
a zavadily o jejich duše, byl 
rok 2014 dobrým časem.

Bc. Andrea Marksová 
vedoucí Domu Světluška

„…Jsem velice spokojen 
s přístupem pracovnic 

terénní služby, jsou 
ochotné mi pomoci 

s mými problémy, 
sepisováním dokumentů, 

vyplňováním tiskopisů, 
jednání se mnou na 

úřadech…“
Ján Berky,  

uživatel služby 
„terénní programy“
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Oranžové kolo

Dne 31. 12. byl ukončen projekt 
Oranžové kolo ČEZ, díky kterému 
byla podpořena Oblastní charita Ústí 
nad Labem. Za získané prostředky ve 
výši Kč 49761, – – byly obdarovány 
2 handicapované děti ze ZŠ Trmi-
ce kompenzačními a edukativními 
pomůckami a dále byly pořízeny ma-
trace a čističky vzduchu pro klienty 
Domova pokojného stáří sv. Ludmily 
v Chabařovicích.

Děkujeme Nadaci ČEZ za možnost 
prospět našim klientům i handicapo-
vaným dětem.

Rotahufest

V sobotu 4. října od 13.00 se ve velkém 
sále Domu kultury v Ústí nad Labem 
konal již VIII. ročník romského taneč-
ně-hudebního festivalu – Rotahufest, 
který uspořádala Oblastní charita Ústí 
nad Labem – Dům Světluška. 

Děkujeme všem donátorům, bez 
kterých by nemohl festival vzniknout: 
Ministerstvu kultury, Fondu Ústecké-
ho kraje a Magistrátu města Ústí nad 
Labem mnoha menším sponzorům. Tříkrálová sbírka 2014

Oblastní charitě se díky zapojení 60 
dobrovolníků podařilo vykoledovat 
celkově Kč 40.897,--, což je téměř dvoj-
násobek částky z roku 2013.

Velmi děkujeme všem dobrovol-
níkům: dětem z nízkoprahových 
zařízení Oblastní charity Tykadlo 
a Světluška, neštěmickým Junákům, 
rodinám a zaměstnancům Farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Labem, Základní umělecké škole 
v Ústí nad Labem a všem dalším rodi-
nám a dobrovolníkům z Ústecka, kteří 
se ochotně zapojili do sbírky.

Významné 
projekty 
a charitativní 
akce realizované 
v roce 2014

Potravinová sbírka

V sobotu 22. listopadu proběhl 2. 
ročník Národní potravinové sbírky. 
Sbírka byla organizována Byznysem 
pro společnost ve spolupráci s Českou 
federací potravinových bank a Armá-
dou spásy. Trvanlivé potraviny, které 
darovali zákazníci Tesca Všebořice, 
vážil více než tunu a přerozdělili 
jsme je lidem v krizi a nouzi. Účast 
dobrovolníků charity byla zajištěna 
díky spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem a Střední školou Stará 100 
Ústí nad Labem.

Kilo za kilo

OC Forum Ústí nad Labem ve spolu-
práci s OCH ÚL připravilo akci s ná-
zvem „Kilo za kilo“, kde lidé vyměnili 
již nepotřebné šaty za poukázku do 
Obchodního centra. 

Vybralo se asi 10 tun oblečení všeho 
druhu, přičemž se z velké části jedna-
lo o dětské oblečení. Dárci dostali za 
první kilo odevzdaných šatů poukáz-
ku v hodnotě 100 Kč, druhou ve stejné 
hodnotě pak mohli získat za dalších 
10 kg darovaných šatů.
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Panel HO

Od 1. 4. 2014 převzala Oblastní 
charita Ústí nad Labem koordinaci 
Panelu HO. PANEL humanitárních 
organizací je neformální pracovní 
skupina složená ze zástupců státních, 
příspěvkových a nestátních nezis-
kových organizací s působností na 
území Ústeckého kraje pro poskytová-
ní komplexní péče o občana při řešení 
mimořádných událostí a krizových 
stavů (povodně, záplavy, vichřice, 
mráz, sněhová kalamita, požár, che-
mické látky, útok, hromadná dopravní 
nehoda). 

Registrace nové sociální 
služby – SAS pod CPR Ovečka

Centrum pro rodinu Ovečka v roce 
2014 zaregistrovalo novou sociální 
službu – sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. 

Služba bude poskytována v městské 
části Severní Terasa, na rozhraní 
sídlišť Dobětice a Stříbrníky, kde je 
vysoká koncentrace mladých rodin. 
Dle konzultací s OSPOD Magistrátu 
města Ústí nad Labem se do lokality 
stěhuje stále více rodin s ekonomický-
mi, výchovnými a dalšími problémy 
a rodiny cizinců.

Prevence kriminality

Stejně jako v předchozích letech se 
Oblastní charita Ústí nad Labem za-
pojila do Programu prevence krimi-
nality v roce 2014, tentokrát prostřed-
nictvím realizace projektu „NADARE 
– Nebát se“. V rámci projektu proběh-
ly stimulační a edukativní programy 
pro děti a mládež z lokalit, ve kterých 
působí naše 2 nízkoprahová zařízení – 
lokalita Střekov (Komunitní centrum 
Světluška) a Severní Terasa-Doběti-
ce (Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Tykadlo).

Projekt byl podpořen Ministerstvem 
vnitra ČR a Statutárním městem Ústí 
nad Labem.

Personální složení 
Oblastní charity Ústí 
nad Labem v roce 2014
Manažerský tým
4 zaměstnanci

Pracovní tým Domu Samaritán
10 zaměstnanců

Pracovní tým Domu pokojného stáří svaté Ludmily
20 zaměstnanců

Pracovní tým Domu Světluška
8 zaměstnanců

Pracovní tým Centra pro rodinu Ovečka
6 zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců Oblastní charity  
Ústí nad Labem v roce 2014: 
48 zaměstnanců

Výrok auditora
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Členství
 � Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR
 � Panel humanitárních organizací 
Ústeckého kraje
 � Koordinační skupina za oblast po-
moci a péče o občany v přechodné 
sociální krizi a občany společensky 
nepřizpůsobivé ve městě Ústí nad 
Labem
 � Koordinační skupina za oblast po-
moci péče o nezaměstnané a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením
 � Koordinační skupina za oblast po-
moci a péče o děti, mládež a rodinu
 � Koordinační skupina za oblast 
pomoci péče o seniory
 � Síť mateřských center ČR
 � Krajská rada humanitárních or-
ganizací Ústeckého kraje – o tom 
nic nevím?
 � Interdisciplinární tým při pomoci 
obětem domácího násilí
 � Interdisciplinární tým pro pomoc 
obětem trestných činů
 � Odborná kolegia Charity ČR
 �Magdala Praha

Partneři
 �Ministerstvo práce a sociálních věcí
 � Úřad práce v Ústí nad Labem
 �Magistrát města Ústí nad Labem
 � Krajský úřad Ústeckého kraje
 � Úřad vlády ČR – Rada vlády pro 
romské záležitosti
 �Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy
 � Diecézní charita Litoměřice
 �Ministerstvo kultury
 �Ministerstvo vnitra

Dárci
 � Globus ČR
 �MŠ Pod Horkou
 � Nadace ČEZ

Spolupráce
 � Biskupství litoměřické
 � Sdružení Charita Česká republika
 � Diecézní charita Litoměřice
 � Arciděkanský farní úřad Ústí nad 
Labem
 � Oblastní a farní charity 
Litoměřické diecéze
 � Probační a mediační služba ČR – 
aplikace alternativních trestů
 �Městský úřad Chabařovice
 � Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí 
nad Labem
 � Spirála, o.s.
 � HZS Ústeckého kraje
 � Junák Neštěmice
 � DDM Ústí nad Labem
 � HC Slovan Ústí nad Labem
 �Městské služby Ústí nad Labem
 � Gymnázium a Střední odborná 
škola dr. V. Šmejkala v Ústí nad 
Labem

Přehled nákladů vynaložených na sociální  služby a na vlastní činnost v tis. Kč
PŘÍJMY  V ROCE 2014 Hlavní Hospodářská Celkem

Příjmy za vlastní služby  7 914     7 914    

Úroky  1     1    

Ostatní výnosy  300     300    

Tržby z prodeje DNaHM  1     1    

Přijaté dary  318     318    

Provozní dotace  12 520     12 520    

PŘÍJMY CELKEM  21 054     –     21 054    

VÝDAJE  V ROCE 2014 Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřeba materiálu  2 349     2 349    

Spotřeba energie  1 900     1 900    

Prodané zboží  133     133    

Opravy a udržování  142     142    

Cestovné  89     89    

Náklady na reprezentaci  4     4    

Ostatní služby  1 591     1 591    

Mzdové náklady  9 585     9 585    

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  3 267     3 267    

Stravné  435     435    

Daň z nemovitostí,daň silniční -7    -7    

Dary  32     32    

Jiné ostatní náklady  1 041     1 041    

VÝDAJE CELKEM  20 561    –  20 561    
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Přehled o stavu a pohybu majetku 
AKTIVA Stav k 1. 1. 2014 Pohyb v roce 2014 Stav k 31. 12. 2014

A. Dlouhodobý majetek celkem:  37 508    -545     36 963    

I. Dlouh. nehmotný majetek celkem  91    -7     84    

Software  – 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  91    -7     84    

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  49 766     375     50 141    

Pozemky  11     –  11    

Stavby  44 819     –  44 819    

Samostatné movité věci a soubory  1 003     445     1 448    

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  3 933    -70     3 863    

III.  Dlouhodobý finanční majetek  – 

IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem: -12 349     913    -13 262    

B. Krátkodobý majetek celkem:  4 703     1 412     6 115    

I. Zásoby  –  75     75    

Materiál na skladě  – 

Zboží na skladě a v prodejnách  75     75    

II. Pohledávky celkem:  294     1     295    

Odběratelé  61     31     92    

Poskytnuté provozní zálohy  10    -3     7    

Ostatní pohledávky  – 

Pohledávky za zaměstnanci  2     2    

Jiné a ostatní pohledávky  66    -29     37    

Daň z příjmu  157     –  157    

III. Krátkodobý fin. majetek celkem  4 266     1 368     5 634    

Pokladna  230    -125     105    

Ceniny  – 

Účty v bankách  4 036     1 493     5 529    

Peníze na cestě  – 

IV. Jiná aktiva celkem  143    -32     111    

Náklady příštích období  143    -32     111    

AKTIVA  CELKEM:  42 211     867     43 078    

PASIVA Stav k 1. 1. 2014 Pohyb v roce 2014 Stav k 31. 12. 2014

A. Vlastní zdroje celkem  41 429     493     41 922    

I. Jmění celkem  43 158     1     43 159    

Vlastní jmění  43 158     1     43 159    

II. Výsledek hospodaření celkem -1 729     492    -1 237    

Účet výsledku hospodaření  493     493    

Výsledek hospodaření ve schval. řízení -598     598    

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -1 131    -599    -1 730    

B. Cizí zdroje celkem  782     374     1 156    

I. Rezervy  –  –  – 

II. Dlouhodobé závazky  – 

III. Krátkodobé závazky  285     465     750    

Dodavatelé  196     20     216    

Přijaté zálohy  10    -2     8    

Ostatní závazky  – 

Zaměstnanci  – 

Závazky k ins. soc. zab. a veř. zdr. poj.  – 

Daň z příjmů  – 

Ostatní a jiné závazky  79     447     526    

IV. Jiná pasiva celkem  497    -91     406    

PASIVA  CELKEM:  42 211     867     43 078    
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Přehled nákladů vynaložených na sociální  služby a na vlastní činnost v tis. Kč 
NÁKLADY V ROCE 2014 Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřeba materiálu  2 349     2 349    

Spotřeba energie  1 900     1 900    

Prodané zboží  133     133    

Spotřebované nákupy  4 382     –  4 382    

Opravy a udržování  142     142    

Cestovné  89     89    

Náklady na reprezentaci  4     4    

Ostatní služby  1 591     1 591    

Služby celkem  1 826     –  1 826    

Mzdové náklady  9 585     9 585    

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  3 267     3 267    

Zákonné sociální náklady  435     435    

Osobní náklady celkem  13 287     –  13 287    

Daň z nemovitostí, daň silniční -7    -7    

Daně a poplatky -7     – -7    

Dary  32     32    

Jiné ostatní náklady  23     23    

Ostatní náklady celkem  55     –  55    

Odpisy DHaNM  989     989    

Odpisy, prodaná majetek, tvorba rezerv  989     –  989    

Členské příspěvky  29     29    

Poskytnuté příspěvky celkem  29     –  29    

Daň z příjmů  – 

Daň z příjmů celkem  –  –  – 

NÁKLADY CELKEM  20 561     –  20 561    

Přehled o stavu a pohybu závazků 
ZÁVAZKY Stav k 1. 1. 2014 Pohyb v roce 2014 Stav k 31. 12. 2014

I. Dlouhodobé závazky celkem  –  –  – 

Dlouhodobé závazky celkem  – 

II. Krátkodobé závazky celkem  782     374     1 156    

Dodavatelé  196     20     216    

Přijaté zálohy  10    -2     8    

Ostatní závazky  – 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům  – 

Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu  79     447     526    

Daň z příjmů  – 

Ostatní přímé daně  – 

Jiné závazky  – 

Dohadné účty pasivní  497    -91     406    

ZÁVAZKY CELKEM  782     374     1 156    

Přehled příjmů dle zdrojů
PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ DLE ZDROJŮ Hlavní Hospodářská Celkem

Příjmy za vlastní služby  7 914     7 914    

Úroky k BÚ  1     1    

Ostatní výnosy  300     300    

Tržby z prodeje DNaHM  1     1    

Přijaté dary  318     318    

Dotace MPSV, MK, MV, ÚP  11 071     11 071    

Dotace kraje  405     405    

Dotace MAG  1 044     1 044    

CELKEM  21 054     –  21 054    



Oblastní charita Ústí nad Labem v číslech:
 � V roce 2014 jsme v rámci sociálních služeb poskytli pomoc 1 505 unicitním 
klientům.

 � Do Centra pro rodinu Ovečka dorazilo 847 unicitních rodin s dětmi.

 � Naše zaměstnankyně a zaměstnanci poskytli 25 021 kontaktů s klienty 
(pomoc trvající méně než 30 min.) a 21 985 intervencí (pomoc trvající déle 
než 30 min.).

 � V našich pobytových službách jsme zajistili 23 955 lůžkodnů (noclehů).

 � Uspořádali jsme 491 akcí pro klienty.

 � Zorganizovali jsme oslavu Dne rodiny v parku na Severní Terase.

 � Uspořádali jsme VIII. ročník Rotahufestu.

 � Poskytli jsme 3 182 hodin praxe pro 33 studentů.

 � Do našeho týmu jsme přijali 12 dobrovolníků, z nichž jednoho z Německa.

 � Dobrovolníci strávili s našimi klienty celkem 918 hodin.

 � Zapojili jsme se do několika charitativních akcí – Potravinová sbírka, sbírka 
oblečení „Kilo za kilo“, 2. ročník streetballového turnaje.



KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ 
ZAŘÍZENÍ:

Dům pokojného stáří sv. Ludmily
V Aleji 343
403 17 Chabařovice
tel.: 475 225 185, 731 402 490
731 402 492
e-mail: ludmila@charitausti.cz

Dům Samaritán
Štefánikova 246/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 601 805, 731 545 561
e-mail: samaritan@charitausti.cz

Centrum pro rodinu Ovečka
NZDM Tykadlo
Poláčkova 2
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 212 314, 731 402 482
e-mail: ovecka@charitausti.cz;  
tykadlo@charitausti.cz

Dům Světluška
Národního Odboje 23
400 03 Ústí nad Labem
tel.: 475 221 211, 731 402 517
e-mail: svetluska@charitausti.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O ORGANIZACI

Název organizace: 
Oblastní charita Ústí nad Labem
Zřizovatel: 
Biskupství litoměřické
Právní postavení: 
církevní právnická osoba
Statutární zástupce: 
Mgr. Michaela Klapková Ozomová, 
MSc.
    

Adresa: 
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí n. L.
Telefon: 
475 601 805; 731 402 494 
E-mail: 
charitausti@charitausti.cz
Web:
www.charitausti.cz

IČ: 
44225512
Bankovní spojení: 
267681271/0300, ČSOB

Oblastní charita
Ústí nad Labem


