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Oblastní charita Ústí nad Labem

ÚVODNÍ SLOVO PANÍ ŘEDITELKY
Vážení a milí přátelé, kolegové, partneři,
podporovatelé a příznivci Oblastní charity
Ústí nad Labem,
rok se s rokem sešel, mimochodem ten
uplynulý utekl jak voda, a opět přišel čas
bilancování. Něco se nám podařilo více,
něco možná méně, ale ať už tak či onak, jsem
pyšná na to, že jsme zase společně udělali
obrovský kus poctivé práce! Za to musím
především poděkovat všem svým spolupracovníkům, zaměstnancům Oblastní charity
Ústí nad Labem, kteří se svým odhodláním
a nasazením, znalostmi a zkušenostmi, ale
také svými postřehy a nápady přispívají ke
každodennímu plnění úkolů. A že to není
vždy jednoduché, mi určitě potvrdí každý,
kdo pracuje s lidmi. My se ve své práci setkáváme převážně s lidmi, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a hledají u nás
zázemí, pomoc, podporu a porozumění. O to
je naše práce těžší. Zároveň nám ale tato
práce přináší obrovskou radost a uspokojení – pro nikoho z nás to není “ jen“ práce, ale
především poslání!

Výroční zpráva za rok 2016

Naštěstí ale ani my na to nejsme úplně sami!
Neobešli bychom se bez podpory našich
donátorů, ať už jsou jimi veřejné instituce,
soukromé firmy anebo jednotlivci, a také
spolupracujících organizací a dobrovolníků.
Ráda bych i jim všem vyjádřila poděkování
za finanční pomoc a věcné dary, ale i za
odbornou pomoc a spolupráci, kterou naší
organizaci v průběhu uplynulého roku
poskytli. Vše je beze zbytku využito ve
prospěch potřebných. Díky této podpoře
se nám daří nejen zlepšovat kvalitu námi
poskytovaných služeb, ale také prostředí, ve
kterém tyto služby realizujeme, obnovovat
a modernizovat vybavení v našich zařízeních
a v neposlední řadě i poskytovat přímou
potravinovou a materiální pomoc těm, kteří
se nacházejí v nouzi.
Mám velkou radost, že Vám na následujících
stránkách mohu blíže představit služby
Oblastní charity Ústí nad Labem, projekty, do
kterých jsme se v uplynulém roce zapojili, ale
i několik skutečných příběhů ze života našich
klientů.

Věřím, že se do naší výroční zprávy začtete
a že pro Vás bude toto čtení zajímavé i inspirující a i do budoucna nám zachováte svou
přízeň!
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat… VÁM VŠEM, KTERÝM „…NENÍ ČLOVĚK
LHOSTEJNÝ!“.

Mgr. Michaela Klapková Ozomová, MSc.
ředitelka OCH ÚL
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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 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.

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.

DŮM SAMARITÁN
• Azylový dům pro muže a ženy Samaritán
• Centrum pomoci Samaritán
• Noclehárna Samaritán

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.
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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.

CENTRUM PRO RODINU OVEČKA
• Mateřské centrum Ovečka
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tykadlo
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Ovečka
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY
• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
DŮM SVĚTLUŠKA
• Komunitní centrum pro děti Světluška
• Centrum služeb pro rodinu Světluška
• Terénní programy Světluška

Oblastní charita Ústí nad Labem

DŮM SAMARITÁN
Jsou příběhy, ve kterých je naše pomoc
opravdu poslední možnou záchranou a náš
dům pomyslnou lodí, která má za cíl odvézt
uživatele někam dál, do „lepšího“.
Dům Samaritán je komplexem tří stabilních sociálních služeb, které mají ve městě
Ústí nad Labem nezastupitelné místo.
Jednou z těchto služeb je Centrum pomoci
Samaritán, které je místem, kde se mohou
lidé bez domova nasytit, umýt a obléknout,
druhou službou je Noclehárna Samaritán,
kde mohou tito lidé přespat, a třetí službou
je Azylový dům Samaritán, kde se mohou
osoby bez přístřeší na přechodnou dobu
ubytovat, pravidelně docházet na schůzky
se sociálním pracovníkem a intenzivněji se
tak podílet na řešení své stávající situace.
Všechny tyto služby fungují dlouhodobě a je po nich i velká poptávka a to jak
z řady našich uživatelů tak právě ze strany
města Ústí nad Labem a veřejnosti. Cílem
našich služeb je lidem z ulice pomoci skrze
poskytování našich služeb dosáhnout až na
vlastní bydlení a samostatnost.

Výroční zpráva za rok 2016

„…všichni plujeme na jedné lodi, jen každý
máme jiný příběh.“
„Práce s našimi uživateli je natolik pestrá a akční, že dny a týdny rychle utíkají
a my si kolikrát ani nevšimneme,
že se překlopil nový rok. Právě
v tomto roce 2017 jsem se ale na
chvíli zastavila a udělala si čas
na to zavzpomínat…Mě osobně
osud zavedl jako sociální
pracovnici do Domu Samaritán
v roce 2008 a tento rok pro mě
vždy zůstane výjimečným a přelomovým. Tenkrát měl za sebou
tento dům sedmileté fungování
a už v tu dobu z něj sálala velká síla
a stabilita. Jak jsem později pochopila, to „pevné“ netvořily zdi nebo vybavení tohoto domu,
ale především pracovní tým. Jako všude, i sem,
zaměstnanci přicházeli a zase od nás odcházeli, ale to pevné jádro zůstávalo a pomalu se
rozrůstalo. Všichni, kdo v sociálních službách
pracují, vědí, že tato práce a pouze s jednou
cílovou skupinou se celý život dělat nedá, a to

Pracovní tým Domu Samaritán

přinejmenším z důvodu určitého vyčerpání
nebo ztráty motivace. O to více si vážím toho,
že u nás vznikl stálý, jak profesně zdatný tak
zároveň přátelský, tým a je pro mě velkou ctí
tento tým vést.“
Bc. Vendula Krištofová
vedoucí Domu Samaritán
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Dům Samaritán
v roce 2016 v číslech

Služby jsme poskytli celkem: 691 uživatelům
Pomohli jsme: 12 cizincům
Uspořádali jsme: 16 akcí pro uživatele
Při práci v terénu jsme ujeli: 725 kilometrů
Naši zaměstnanci strávili při práci s uživateli
celkem: 3998 hodin
Vedli jsme: 2 exkurze pro 33 studentů
a 2 stáže pro 14 stážistů (16 hodin stáží)
Týmově jsme pracovali v rámci: 13 pracovních porad a 8 týmových supervizí
Zprostředkovali jsme: 3 praxe 3 praktikantům (278 hodin praxe)
Zaměstnance jsme podpořili prostřednictvím: 8 individuálních supervizí
Zúčastnili jsme se: 13 vzdělávacích akcí v rozsahu 301 hodin
Vyšlo o nás: 12 tiskových zpráv a reportáží

Azylový dům Samaritán
• Počet uživatelů (unicitních): 119 (z toho 81
mužů a 38 žen)
• Počet lůžkodnů: 8177
• Počet uzavřených smluv: 149
• Celkový počet kontaktů (nad 10 min.): 3110
• Celkový počet intervencí (nad 30 min.): 701

„… Noclehárna Samaritán bývá vytížena hlavně v mrazech. Poskytuje i takzvané krizové židle
zdarma pro klienty, kteří jsou bez prostředků a nemají kam jít… kdyby nebyl azylák, zkusil bych
spát někde ve sklepě nebo tak, přiznává jeden z klientů Azylového Domu Samaritán“.
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Noclehárna Samaritán

Centrum pomoci Samaritán

• Počet uživatelů celkem (unicitních): 225
z toho 196 mužů a 29 žen (58 mužů a 12
žen na tzv.Krizové židli)
• Počet lůžkodnů celkem: 4010
• Celkový počet kontaktů (nad 10 min.): 4011
• Celkový počet intervencí (nad 30 min.): 415

• Počet uživatelů celkem (unicitních): 347
z toho 270 mužů a 77 žen (58 mužů
a 20 žen z terénu)
• Počet vydaných polévek: 4149
• Počet vydaných potravinových balíčků:
4034 (z toho 228 v terénu)

„Bezďák, houmles, socka!“… Touto a někdy i mnohem horší nálepkou jsou často označovány
osoby, které se bezcílně pohybují na ulici, posedávají na nádraží nebo přespávají na lavičce
v parku. Vypadají nevábně, možná jsou špinaví nebo smrdí a lidé je obcházejí obloukem. Je jich
hodně a je to nepříjemné. Už i malé dítě vám bezdomovce nakreslí, pravděpodobně bude mít
vousy a dlouhý hnědý kabát. Dospělý vám s určitou dávkou jistoty řekne, že je to alkoholik a že
si za to může sám. Je to opravdu tak nebo se může za tím „kabátem“ skrývat člověk, který stojí
přinejmenším za pár vlídných slov? Má cenu těmto lidem pomáhat? Pracovníci Domu Samaritán
jsou i po 15 letech působení v této oblasti přesvědčeni, že ano.“

Výroční zpráva za rok 2016

Klientky Domu Samaritán
– pečení na Veletrh sociálních služeb
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
SVATÉ LUDMILY

Výlet do Dubice

Dům pokojného stáří svaté Ludmily nabízí
moderní bezbariérový domov rodinného
typu pro seniory nad 65 let věku, 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 26 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

Vánoční posezení, předávání dárečků
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– kapacita 10 lůžek, cílovou skupinou jsou
osoby ve věku od 65 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.

Cíle domova:
• umožnit důstojné a klidné prožití stáří
• zachovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost
• zachovat kontakt se společenským prostředím a rodinou
• zachovat a rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů
• poskytnout bezpečné a odborné služby,
které respektují důstojnost uživatelů a jsou
založeny na principech etického kodexu
• napomáhat adaptaci uživatelů na nové
prostředí, napomáhat jejich aktivizaci
a seberealizaci
• respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu
člověka
• spolupracovat s uživateli, rodinami a blízkými osobami

Oblastní charita Ústí nad Labem

Splnili jsme krátkodobé cíle,
které jsme si stanovili:

Dům pokojného stáří svaté
Ludmily v roce 2016 v číslech

• uspořádaly jsme spoustu kulturně-společenských aktivit – Masopust, velikonoce,
Oslava příchodu jara, Zahradní slavnost aj.,
• uživatelé měli možnost zúčastnit se akcí
i v jiných Domovech pro seniory,
• uživatelům byl zprostředkován i kontakt
s vnějším prostředím, a to například se žáky
ze ZŠ Chabařovice,
• proběhlo autorské čtení knihy Život
s Gizem od Miroslava Rosendorfa,
• v průběhu celého roku si pro naše uživatele
zaměstnanci připravovali spoustu aktivit:
zpívání, cvičení s pomůckami, společenské
hry, sportovní hry, čtení poezie i prózy,
pečení, příprava studené kuchyně, tvorba
výrobků, rytmická cvičení s hudebními nástroji, trénování paměti, procházky po okolí,
posezení v atriu a další

• Uspořádali jsme: 219 aktivit pro uživatele
• Zprostředkovali jsme: praxi 2 praktikantům
• Uspořádali jsme: 7 týmových porad
• Služby jsme poskytli celkem: 50 uživatelům
• Základní sociální poradenství jsme poskytli:
231 zájemcům o soc. služby
• Neuspokojili jsme: 93 zájemců o soc. služby

Výroční zpráva za rok 2016

Mikulášská

„Dům pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích je v mých očích jakousi oázou klidu a pohody,
kde se společně s mými kolegy snažíme našim uživatelům, co nejvíce přiblížit prostředí jejich
skutečnému domovu. Celý ten rok, který utekl jako voda, jsem si opravdu užívala. A věřte, není
nic hezčího než chodit do práce s radostí.

7

Co se nám v roce 2016 povedlo? Myslím, že je
toho spousty. Nejenže poskytujeme soustavnou každodenní nepřetržitou ošetřovatelskou
péči o své uživatele, která vyžaduje obrovskou
dávku lidskosti a empatie ze strany personálu, tak jsme také společně stihli uspořádat
řadu akcí, jimiž jsme se snažili zpestřit život
nejen uživatelům, ale i rodinným příslušníkům. Tímto všem mockrát děkuji za jejich
přínos pro fungování našeho domova. Ať
už to jsou podněty, návrhy a nápady, co jak
z naší strany zlepšit či doladit, tak je to také
jakákoliv pomoc formou daru, občerstvení
či finanční výpomoc. Velmi si cením toho,
že každý z nás v týmu svým dílem přispívá
k tomu, aby se naši uživatelé opravdu cítili
jako doma. Všichni známe Werichovu píseň:
„… ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc…“ Takto jednoznačně
vidím naši společnou cestu do budoucna.“
Mgr. Jitka Urbanová
vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Při dopoledním cvičení
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CENTRUM PRO RODINU OVEČKA
V rámci Centra pro rodinu Ovečka (CPR
Ovečka) jsme pro vás v roce 2016 nabízeli
Mateřské centrum, předškolní klub (klubík),
registrované sociální služby Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tykadlo a Sociálně
aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

Mateřské centrum Ovečka
Posláním Mateřského centra Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální
izolaci rodičů na mateřské či rodičovské
dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí
a profesní orientaci a to pomocí nabídky
rodinných, výchovně-vzdělávacích a kulturních programů pro rodiče a děti. Jsme
registrovaným členem Sítě Mateřských
center od roku 2006 a v roce 2010 jsme
obdrželi známku „Místo přátelské rodině“.
Služba je určena pro rodiče s dětmi na MD
a RD, prarodiče, děti mladšího školního
věku. Kapacita herny je maximálně 15 dětí
+ rodiče. Naše centrum Ovečka navštívilo
v roce 2016 celkem 6 582 osob z toho 754
unicitních (rodičů s dětmi).

Výroční zpráva za rok 2016

Co Vám v Ovečce dále nabízíme:
• Hernu s nekuřáckou kavárnou (v letních
měsících i zahradu s herními prvky)
• Předškolní klub pro děti od 2 do 5 let
– podpora rozvoje a jeho schopností
• Krátkodobou péči o děti (hlídání dětí)
• Příměstské tábory pro děti a mládež (od
3 do 6 let a od 6 do 12 let)
• Zájmové činnosti pro děti i rodiče
• Besedy a workshopy
• Pronájem prostorů pro narozeninové oslavy, firemní akce, semináře
• Pomoc svépomocných skupinek, laické
poradenství
• Základní sociální a finanční poradenství
(Poradna s Ovečkou)
• Poradna s Ovečkou - informace pro rodiče
z oblasti vývoje a péče o dítě
• Poradna pro celiakii - zaměření na bezlepkovou dietu a recepty
• Bezpečnost dětí na prvním místě - informace týkající se bezpečnosti dětí
• Právo a rodina - základní rodinné a pracovní
právo, rozvodové řízení, výživné aj.
• Kurz Silní rodiče - silné děti - podpora rodi-

čů v rodičovských kompetencích
• Logopedie aneb hrátky s jazýčkem - zaměření na problémy s řečí a výslovností
Nabízíme pravidelné zájmové kroužky:
• Jóga a Ploché břicho – kalanetika pro
maminky, Malý velký umělec, Pohybově
výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi, Svépomocné skupinky pro rodiče na MD a RD.
Realizujeme různé volnočasové jednorázové aktivity, semináře aj.:
• Dentální hygiena
• Jak zvládnout své dítě I.a II.
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• Vývoj řeči a vývojové poruchy
• Dětský bazárek
• Den Země
• Vaření pro děti od 1 roku
• Pálení čarodějnic
• Zdravé vaření pro děti
• Den rodiny
• Mikuláš
• Oslava podzimu a 10. narozenin centra
• Vánoční oslava aj.

Herna mateřského centra

Tyto aktivity přispívají k utváření komunitního soužití, k prevenci sociální izolace
a k dobrým mezilidským vztahům.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Tykadlo
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež 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.

V rámci služby NZDM nabízíme činnosti
poskytované dle Zákona č.108/2006 Sb.
o soc. službách:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je určena pro děti a mládež ve věku
od 6 do 15 let z Ústí nad Labem, které jsou ze
sociálně slabých rodin, z rozvádějících nebo
neúplných rodin, děti a mládež, kteří mají
omezenou možnost navštěvovat volnočasové aktivity nebo mají výchovné či jiné
problémy. Nabízíme též doučování dětí ze
základních škol.
Sociální službu NZDM Tykadlo využilo v roce
2016 - 173 unicitních klientů a to formou 306
kontaktů a 964 intervencí.

Narozeninová oslava MC Ovečka – pozvání přijala
i p. starostka ÚMO Severní Terasa, Mgr.RenataZrníková
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Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Poskytováním terénní a ambulantní sociální
služby je sledována podpora rodin s dětmi,
které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci při které je ohrožen vývoj dítěte.
Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další
pomoci překonat tíživé období, motivujeme
a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby
se rodiče na řešení problému spolupodíleli.
Pracujeme převážně v přirozeném prostředí
rodiny.
Cílem SAS pro rodiny s dětmi je pomoci
cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které jsou dlouhodobě
v obtížné sociální situaci, jenž dlouhodobě
ohrožují vývoj dítěte a mohly by vyústit
k jeho odebrání z rodiny.

• Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí
• Nácvik, podpora a rozvoj rodičovského
chování
• Stabilizace sociální situace v rodině
• Motivace a aktivizace rodin k řešení jejich
sociální situace
• Zlepšení komunikace v rodině, mezi rodiči
a dětmi, mezi rodiči
• Podpora smysluplně tráveného volného
času dětí
• Podpora a pomoc při řešení výchovných
problémů dětí
• Informovat širokou veřejnost, OSPOD, pediatry, ředitele a výchovné poradce ZŠ a MŠ
o nabízené sociálně aktivizační službě.

Pohybový kroužek

Sociální službu SAS pro rodiny s dětmi využilo v roce 2016 celkem 20 rodin, uskutečněno
bylo 265 kontaktů a 307 intervencí.

Rozsah nabízených činností v rámci služby se
řídí dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a dále jsme si stanovili konkrétní
cíle služby na rok 2016:

Výroční zpráva za rok 2016
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DŮM SVĚTLUŠKA
Dům Světluška poskytoval v průběhu
celého roku 2016 tři sociální služby:
Komunitní centrum pro děti Světluška,
Centrum služeb pro rodinu a Terénní programy. Služby jsou poskytovány v lokalitě, která je známá vysokou koncentrací
sociálně znevýhodněných osob. Zásadním
posláním všech poskytovaných služeb
je pomoc osobám ohroženým sociálním
vyloučením.

Rok 2016 v Domě Světluška

Komunitní centrum
pro děti Světluška
je nízkoprahové zařízení, určené dětem
a mládeži od 6 do 18 let, které pocházejí ze
sociálně slabých rodin, z rodin neúplných,
či jsou v péči příbuzných a potýkají se s řadou
problémů: školní neúspěchy, záškoláctví,
drobnější i vážnější delikty, nesoulady uvnitř
rodiny, komplikovaný vztah k vrstevníkům
či autoritám. Těmto dětem jsme v průběhu
roku 2016 nabízeli možnost smysluplného
trávení volného času v rámci odpoledního

klubu. Děti si zde mohly s pomocí sociálních
pracovníků vypracovat domácí úkoly, zahrát
si hry, zatančit si nebo zasportovat, v rámci
terénní formy služby měly možnost poznat

„Rok 2016 byl pro Světlušku dobou aktivní práce s lidmi, kteří mají zájem změnit svůj život k lepšímu a začlenit se do společnosti. Radost mi přinesla zejména práce s rodiči dětí, navštěvujících předškolní klub, kteří se začali pravidelně podílet na aktivitách CSPR. Sami vymýšleli, jakou činnost
nabídnou nejen svým, ale i ostatním dětem z klubu, zorganizovali dětem oslavu narozenin, pomáhali s hlídáním a obstaráním dětí při aktivitách,
konajících se mimo Dům Světluška. Přijali tak rodičovskou zodpovědnost se vším, co k rodičovství patří, tedy i s povinnostmi.
Některé starší děti z nízkoprahového zařízení se během roku 2016 připravovaly na vstup na střední školy či učiliště. I jim jsme podávali pomocnou
ruku v podobě doučování, motivace ke studiu a podpory při zlepšování školních výsledků. V rámci Terénních programů se nám podařilo několik
klientů motivovat k samostatnému aktivnímu hledání zaměstnání, které bylo úspěšné a někteří z nich dosud pracují. Tým Světlušky v roce 2016
dokázal úspěšně naplňovat společný cíl „pomáhat lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci.“
Bc. Andrea Marksová
vedoucí Domu Světluška
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zajímavosti našeho kraje a zažít aktivity, které
jsou pro jejich vrstevníky z majoritní populace
běžné – návštěva plavecké haly, bowlingu,
kina, knihovny, útulku pro zvířata apod. V roce
2016 navštívilo Komunitní centrum pro děti
Světluška celkem 266 dětí. Děti z Komunitního centra se v lednu 2016 podílely na 16. ročníku Tříkrálové sbírky jako koledníci. Službu
zajišťovali po celý rok 2 sociální pracovníci,
1 pracovník v sociálních službách a pomáhali
2 dobrovolníci (jeden z nich byl dobrovolník
z Německa z mezinárodního projektu organizace ParitätischeFreiwilligendiensteSachsen).

Centrum služeb pro rodinu
Světluška spadá pod sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené
sociální exkluzí. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou, přičemž ambulantní

formou je realizován předškolní klub, který je
určen dětem od 3 do 6 (7) let a jejich rodičům.
Snažíme se u dětí rozvíjet základní vědomosti
a dovednosti předškoláka a jejich rodičům
pomáháme pochopit důležitost rozvoje rozumových schopností dětí. Ukazujeme rodičům,
jak si s dětmi hrát, jak jim zábavnou formou
předat nové vědomosti, jak děti zapojit do
dětského kolektivu tak, aby kooperovaly
s vrstevníky a respektovaly dospělé autority.
Terénní formou zajišťujeme doučování dětí do
15 let v jejich přirozeném prostředí, rodinám pomáháme vyřizovat běžné záležitosti.
Poskytujeme sociální poradenství, předáváme
doporučení na jiné instituce, jednáme s úřady.
V roce 2016 jsme podnikli několik jednorázových akcí, které byly společné pro rodiče i
děti. Rodiče s dětmi a sociálními pracovnicemi
byli společně v plavecké hale, v děčínské zoo,
zorganizovali halloweenské dopoledne apod.
Naučili jsme rodiny více kooperovat, být s dětmi
při hře, zábavě i povinnostech, doprovázeli je při
nesnázích a problémech, byli jsme připraveni
podat jim pomocnou ruku a vzít život za správný konec. Sociální službu zajišťovaly po celý rok
2 sociální pracovnice. V roce 2016 využilo služeb
SAS pro rodiny s dětmi celkem 25 rodin.

Výroční zpráva za rok 2016

Terénní programy – jsou určeny osobám
od 18 let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Většina uživatelů této služby bydlí
v ústecké čtvrti Střekov, ať už na ubytovnách
nebo v nájemních domech. Životní situace
uživatelů Terénních programů je zpravidla
velmi složitá, a to díky komplikovanému
způsobu života, při kterém uživatelé většinou
nechali problémy eskalovat do té míry, kdy už
je nebyli schopni řešit bez cizí pomoci.
V rámci Terénních programů jsme uživatelům
pomáhali řešit jejich bytovou situaci, hledali
s nimi zaměstnání, motivovali je k samostatnosti
a k odpovědnosti řešit problémy včas a v souladu
se zákonem. Doprovázeli jsme klienty na úřady,
pomáhali jim vyřizovat jejich osobní záležitosti,
poskytovali sociální poradenství. 70 procent
času provozní doby Terénních programů trávili
pracovníci přímo na ulicích nebo v přirozeném
prostředí uživatelů (v domácnostech).
V roce 2016 jsme pro uživatele připravili
4 vzdělávací aktivity na témata, která se
dotýkala jejich problémů. Službu zajišťovala
sociální pracovnice a pracovnice v sociálních
službách. V roce 2016 využilo služeb Terénních programů 252 uživatelů.
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A CHARITATIVNÍ AKCE
REALIZOVANÉ V ROCE 2016
Rotahufest
V sobotu 29. října 2016 se v ústeckém
Domě kultury uskutečnil 10. ročník
romského tanečně hudebního festivalu
Rotahufest. Přehlídka dětských tanečních
a hudebních souborů byla soutěžní, letos
soutěžilo 14 souborů převážně z neziskových organizací, pracujících s romskými
dětmi a mládeží. Jako host vystoupila
kapela Five band z Bíliny. Porota nakonec
vyhodnotila jako nejlepší tradiční romský
soubor Berušky z organizace Duhovka,z.s.
Cenu za nejlepší moderní tanec získal sou-

bor Le devleskere mirikle taktéž z obrnické
Duhovky a cenu za hudební vystoupení
vyhrála Adéla Švábová opět ze stejné
organizace. Cenu za přínos romské kultuře
si odvezl soubor Roudnicatar čaja mladší
a cenu diváků získal tradičně velmi úspěšný
soubor LION z Předlic.
Rotahufest navštívilo téměř 250 diváků.

Tříkrálová sbírka
V lednu 2016 proběhl již sedmnáctý ročník
Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců Charity ČR vyšly opět
do ulic tisíce kolednických skupinek.
Oblastní charita Ústí nad Labem srdečně
děkuje všem dárcům, kteří přívětivě přijali
naše koledníčky v Tříkrálové sbírce a štědře
přispěli do připravených kasiček. V roce 2016
se Oblastní charitě Ústí nad Labem podařilo
díky zapojení více než stovky dobrovolníků vykoledovat do Tříkrálových kasiček
59.753,– Kč.
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Do Tříkrálové sbírky se zapojily děti a mládež
z našich služeb Domu Světluška a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tykadlo,
děti a mládež ze základních a středních škol:
ZŠ Vojnovičova, Gymnázium a SOŠ dr. V.
Šmejkala a Gymnázium Jateční, dále rodiny
a zaměstnanci Farnosti Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Labem a další dobrovolníci
z Ústecka. Nejvíce koledníků nám zajistilo
Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, kterým
tímto velmi děkujeme. Speciální dík patří

Oblastní charita Ústí nad Labem

také Základní umělecké škole Evy Randové,
která s námi uspořádala Tříkrálový koncert,
pro který nám krásné zázemí poskytlo Muzeum města Ústí nad Labem.

Panel HO, vybavení koordinační
místnosti pro Panel HO
PANEL humanitárních organizací Ústeckého
kraje (dále jen PANEL HO) je neformální pracovní skupina složená ze zástupců státních,
příspěvkových a nestátních neziskových
organizací s působností na území Ústeckého
kraje. PANEL HO je organizační, koordinační
a komunikační platformou pro poskytování
komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (povodně,

záplavy, vichřice, mráz, sněhová kalamita,
požár, chemické látky, útok, hromadná dopravní nehoda apod.).
Oblastní charita Ústí nad Labem je od roku
2014kKoordinátorem PANELU HO Ústeckého
kraje.
Z programu Ústeckého kraje na podporu
JSDHO a ostatních složek IZS byla Oblastní
charita Ústí nad Labem finančně podpořena částkou ve výši 52.000,– Kč. Peníze byly
použity na nákup vybavení koordinační místnosti v Centru pro rodinu Ovečka, určené pro
činnost Panelu.
V roce 2016 proběhla celkem 4 zasedání
Panelu HO Ústeckého kraje, zúčastnili jsme
se 3 setkání pracovní skupiny Dobrovolnictví
při mimořádných událostech, která pracuje
při MV ČR a dále pak konference „Bezpečná
společnost 2016“ v jihočeských Vodňanech.

NROS
Komunitní centrum Světluška na Střekově
byla podpořena z projektu NROS - Pomozte dětem. Díky tomuto projektu můžeme
realizovat: výlety za kulturním dědictvím, za

Výroční zpráva za rok 2016

přírodními zajímavostmi, sportovat v klubu
i mimo něj, vyrábět s dětmi svůj klubový
časopis, vybavit knihovnu větším množstvím
knih a mnoho jiného. Za podporu velmi
děkujeme!

VDV Nadace Olgy Havlové
V rámci vypsaného programu Senior, jehož
cílem je důstojné prožití stáří s ohledem na
individuální možnosti každého uživatele
a dále také s ohledem na prevenci sociálního vyloučení, jsme získali příspěvek na dvě
polohovací křesla Elysee společnosti Sivak
medical technology s. r. o., která budou
v našem zařízení (které poskytuje sociální
služby – domovy pro seniory a domovy se
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zvláštním režimem) sloužit osobám zcela
závislým na péči druhé osoby, tzn. osobám
s vysokou mírou potřebné podpory a právě
těmto osobám bychom chtěli především
umožnit pobyt venku, v našem krásném
prostředí atria domova, společně s ostatními
uživateli, rodinou a přáteli, zvláště pak v jarních a letních měsících roku. Pomocí těchto
křesel umožňujeme lepší kontakt se společenským prostředím, aby i tito uživatelé,
kteří jsou trvale upoutaní na lůžko, prožívali
svůj každodenní život plnohodnotněji.

Prevence kriminality
V rámci projektu byl zrealizování letní
motivační pobyt v Srbské kamenici. Aktivity
v rámci pobytu měly zážitkový charakter
a tématicky byly zaměřeny na předchá-

zení a potlačování nežádoucích způsobů
chování, předcházení rizik vznikajících
nevhodnými návyky chování. Aktivity měly
vždy teoretický a praktický modul, proběhly
besedy na téma vandalismus, filozofie part
a organizovaných skupin, šikana. Během
pobytu proběhl také 2 denní kurz přežití
v přírodě, kde se děti učily spoléhat se
jeden na druhého, vzájemně spolupracovat,
využívat přírodní zdroje a probíhal také
nácvik první pomoci.
V nízkoprahovém zařízení probíhal pravidelně nácvik psychosociálních dovedností
s klinickou psycholožkou. Děti se učily například vyjádřit, co cítí, co je empatie, jak umět
naslouchat, nebo jak rozvíjet sebedůvěru.
Dále proběhly osvětové aktivity - volba školy
a zaměstnání, finanční gramotnost, rizika
organizovaných skupin, škodlivé návykové
látky, děti byly na návštěvě v Domově pro
seniory, v psím útulku, ve vědecké knihovně atd. Pravidelně též probíhaly sportovní
aktivity pod vedením lektora, pravidelně se
děti účastnily fotbalových tréninků, docházely do posilovny, hrály floorbal, vybíjenou,
košíkovou a bowling.
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O všechny aktivity byl zájem ze strany uživatelů, nejvíce se jim líbil letní pobyt a sportovní vyžití, což je pro nás vodítkem k dalšímu
plánování aktivit a zároveň potvrzením
smysluplnosti realizovaného projektu.

Zaregistrovali jsme novou
službu – noclehárna pro ženy
Od počátku působení OCHÚL provozuje
Dům Samaritán službu Noclehárna. Jedná se
o nízkoprahovou službu, která slouží pro přechodný nocleh osob bez přístřeší, které jsou
starší 18 let. Noclehárna je otevřena denně
od 18:00 do 7:30 a za nocleh zde klienti hradí
od 30 Kč/noc do 60 Kč/noc, dle toho, jak
dlouho službu využívají.
Pro klienty Noclehárny je k dispozici zázemí
pro přenocování, pro osobní hygienu. Dále
mohou klienti využít základní sociální poradenství. Historicky Dům Samaritán poskytoval tuto službu vždy jen mužům.
Do září 2016 v Ústí nad Labem doposud
nebyla žádná podobná služba, která by
zajišťovala přechodný nocleh i ženám. Nejbližší noclehárna pro ženy byla v Lovosicích.
Naše klientky, kterých postupně přibývalo,
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zvláště v zimním období, tak v případě
potřeby trávily noci na tzv. krizové židli spolu
s klienty, pro které na Noclehárně už nebylo
volné lůžko. Tento stav byl však nevyhovující.
Rozhodli jsme se proto využít místnost, která
přestala plnit svůj účel, pro rozšíření služby
Noclehárna o dvě lůžka pro ženy. Hned od
začátku rozšíření okruhu osob byl (a stále
je) ze strany klientek o službu velký zájem.
Klientky jsou rády, že mohou přečkat noc
v důstojném prostředí.

Steetbalový turnaj
– Severská bitva 2016
Již po čtvrté v řadě se ústečtí Rumoborci
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ujali organizace vánočního streetballového
turnaje, ke kterému již tradičně přizvali jako
partnera právě naši organizaci. Kluci/muži
jsou sportovci se srdcem na pravém místě
a proto se už před lety rozhodli, že turnaj
nebude jen o sportu a zábavě, ale bude
i pomáhat.
A to se i po čtvrté beze zbytku naplnilo.
V průběhu turnaje se mezi účastníky a diváky
vybralo nádherných 9.711,– Kč. Peníze byly
darovány Davídkovi Čečrlemu, který se od
narození potýká se závažnou sluchovou
vadou, na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Hostíme dobrovolníka z Německa
V roce 2016 se nám vystřídali dva němečtí
dobrovolníci, kteří se aktivně podíleli na
aktivitách NZDM. Pro děti byla tato zkušenost velmi cenná, snažily se komunikovat
německy, ale také pomáhaly dobrovolníkům
zorientovat se v prostředí nízkoprahových
zařízení, v problematice sociálního vyloučení
i v novém, cizím městě.

Projekt FEAD
„Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám“
Oblastní charita Ústí nad Labem se v roce
2016 zapojila do projektu FEAD (Fond
evropské pomoci nejchudším osobám), který
realizuje MPSV prostřednictvím operačního
programu „Potravinová a materiální pomoc
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nejchudším osobám“. Nejchudší lidé tak
dostávali díky projektu zdarma potravinové
balíčky a balíčky se základními hygienickými
potřebami a potřebami souvisejícími s péčí
o děti. V průběhu roku jsme rozdali celkem
233 potravinových balíčků a 220 hygienických balíčků. Podpořeno bylo celkem 623
osob. Jednalo se zejména o rodiny s dětmi,
osoby bez domova a osoby ohrožené ztrátou
bydlení.

Den dobra
Předvánoční středa 21. prosince roku 2016
byla od 9:00 hodin v prostorách Domu Samaritán ve znamení vánočního cukroví, předně
zdobení perníčků. Klienti si s pomocí studentů
Gymnázia Jateční mohli vymalovat, ozdobit
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a dotvořit perníčky podle své fantazie a vkusu.
Akce se zúčastnilo 7 uživatelů, 14 studentů a 3
sociální pracovnice Domu Samaritán.
Po organizačním i prostorovém uspořádání
se klienti i studenti při aktivitě seznamovali,
což mělo příjemný vliv na celkovou vánoční
atmosféru. Celá akce proběhla v klidné náladě a klienti i zaměstnanci odcházeli nejen
s příjemným zážitkem, ale taktéž s hotovými
uměleckými dílky, kterými mohou někoho
pohostit či si na nich sami pochutnat.

Dne 13. 11. 2016 proběhla v Azylovém
domě Samaritán akce, kterou zorganizovala
organizace spolupracující s Univerzitou
Jana Evangelisty Purkyně „Erasmus student
network“. Tato organizace má pobočku v Ústí
nad Labem a stará se o zahraniční studenty,
kteří k nám přijíždějí krátkodobě studovat.

ska, Španělska, Řecka a Slovenska. Studenti
pro klienty uvařili cibulovou polévku, kari
polévku, rizoto s kari, omáčku s rýží a francouzské brambory – vše z indické kuchyně.
Jídlo našim klientům moc chutnalo, někteří
si přidali i 3x. Zúčastnilo se celkem 27 našich
klientů. Zahraniční studenti byli nadšení,
že všem chutnalo a ihned projevili zájem
podobnou akci zopakovat.

Tito studenti navštívili i náš Azylový dům
a v rámci projektu uvařili a přinesli dárky pro
uživatele Azylového domu Samaritán.

Celou akci pro nás zorganizovala a na vše
dohlížela Eva Svobodová a Rami Ayalin,
doplňovala je fotografka Lenka Skružná.

Akce se zúčastnilo celkem 27 studentů
z Francie, Portugalska, Turecka, Itálie, Lotyš-

Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se na další společné akce.

Erasmus+

Oblastní charita Ústí nad Labem

VÝROK
AUDITORA

Výroční zpráva za rok 2016
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Členství

Spolupráce

• 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 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 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

• 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 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
• 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
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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.
• Základní škola Chabařovice
• Základní umělecká škola
Chabařovice

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

Dárci
• Aplica s.r.o.
• Coca Cola
• ČEZ, a.s.
• Dentimed s.r.o.

• DM drogerie
• Globus ČR
• Heineken ČR a.s.
• Hellmans
• Inpeko, spol. s.r.o.
• Karlovarské minerální vody a.s.
• Klein Vít, Ph.D.
• KS Motor Servis Van, s.r.o.
• Lagarto
• Lékárna Hvězda
• Lexová Miroslava
• Lorencová Ilona, MUDr.
• LR Health & Beauty
• Magistrát města Ústí nad Labem
• Madeta a.s.
• MAKRO
• MART-IN s.r.o.
• Maspex Czech s.r.o.
• Ministerstvo vnitra ČR
• Original ATOK
• Pekárna Chabařovice s.r.o.
• PROCTER & GAMBLE
• Rossmann
• SPOLPHARMA
• ÚMO Střekov
• Untraco, v.o.s.
• Ústecký kraj
• Vávrová Margit
• Výrobna Dorant s.r.o.

Oblastní charita Ústí nad Labem

Přehled nákladů vynaložených na sociální služby a na vlastní činnost v tis. Kč
Příjmy v roce 2016
příjmy za vlastní služby

hlavní

hospodářská

Celkem

8 452

8 452

úroky

20

20

ostatní výnosy

24

24

tržby z prodeje DNaHM
přijaté dary

-

-

395

395

provozní dotace

12 629

Příjmy celkem

21 520

-

21 520

12 629

Výdaje v roce 2016

hlavní

hospodářská

Celkem

spotřeba materiálu

2 483

2 483

spotřeba energie

1 767

1 767

prodané zboží

114

114

opravy a udržování

284

284

39

39

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
stravování,zdrav.prohlídky
daň z nemovitostí,daň silniční
dary
jiné ostatní náklady
Výdaje celkem

Výroční zpráva za rok 2016

6

6

1 809

1 809

10 549

10 549

3 556

3 556

450

450

-

-

16

16

1 130
22 203

1 130
-

22 203
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Přehled o stavu a pohybu majetku
AKTIVA
A

Dlouhodobý majetek celkem:

I.

Dlouh. nehmotný majetek celkem

Stav k 1. 1. 2016

Pohyb v roce 2016

Stav k 31. 12. 2016

36 136

-1 077

35 059

84

-

84

Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II.

Dlouh. hmotný majetek celkem
Pozemky

84

-

84

50 405

70

50 475

11

-

11

Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory

44 852

-

44 852

1 643

-

1 643

Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3 899

Nedokončený dlouh. hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.

B.

Krátkodobý majetek celkem:

I.

Zásoby

-14 353

1 147

-15 500

8 102

-1 615

6 487

32

-13

19

Materiál na skladě
Zboží na skladě a v prodejnách
II.

32

-13

19

Pohledávky celkem:

233

-108

125

Odběratelé

217

-134

83

10

-

10

Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky

-

Pohledávky za zaměstnanci

-

2

2

Jiné a ostatní pohledávky

6

24

30

Daň z příjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
Pokladna

22

3 969

-

III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem:

-

-

-

7 771

-1 530

6 241

170

-86

84

Oblastní charita Ústí nad Labem

Ceniny
Účty v bankách

7 601

Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA

-1 444

6 157

66

36

66

36

102
102

44 238

-2 692

41 546

Stav k 1. 1. 2016

Pohyb v roce 2016

Stav k 31. 12. 2016

A.

Vlastní zdroje celkem

41 742

-684

41 058

I.

Jmění celkem

43 158

-

43 158

Vlastní jmění

43 158

-

43 158

Fondy

-

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II.

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení

-1 416

-684

-2 100

-

-683

-683

-180

180

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

-1 236

-181

-1 417

B.

Cizí zdroje celkem

2 496

-2 008

488

I.

Rezervy

-

-

-

II.

Dlouhodobé závazky

III. Krátkodobé závazky

2 275

-1 642

633

Dodavatelé

67

-26

41

Přijaté zálohy

14

5

19

160

34

194

Zaměstnanci

2

-1

1

Závazky k ins.soc.zab.a veř.zdr.poj.

-

-

2 032

-1 654

378

221

-366

-145

44 238

-2 692

41 546

Ostatní závazky

Daň z příjmů
Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Výroční zpráva za rok 2016
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Přehled o stavu a pohybu závazků
Závazky
I.

Dlouhodobé závazky celkem

Stav k 1. 1. 2016

Pohyb v roce 2016

Stav k 31. 12. 2016

-

-

-

Dlouhodobé závazky celkem
II.

Krátkodobé závazky celkem

2 496

-2 008

488

Dodavatelé

67

-26

41

Přijaté zálohy

14

5

19

160

34

194

2

-1

1

Ostatní závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu

-

Daň z příjmů

-

Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Závazky celkem

2 032

-1 654

378

221

-366

-145

2 496

-2 008

488

hlavní

hospodářská

Celkem

Přehled příjmů dle zdrojů
Přehled rozsahu příjmů dle zdrojů
příjmy za vlastní služby

8 452

8 452

úroky k BÚ

20

20

ostatní výnosy

24

24

tržby z prodeje DNaHM
přijaté dary
dotace MPSV,MK,MV,ÚP

-

-

395

395

10 926

10 926

dotace kraje

500

500

dotace MAG

1 203

1 203

Celkem

24

21 520

-

21 520

Oblastní charita Ústí nad Labem

Přehled nákladů vynaložených na sociální služby a na vlastní činnost v tis. Kč
Náklady v roce 2015
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 nemovitostí, daň silniční
Daně a poplatky
odpis ned.pohl.
kurzové ztráty
dary
jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem
odpisy DHaNM
prodané cenné papíry a podíly
ZC prodaného DHaNM
tvorba rezerv
Odpisy,prodaná majetek,tvorba rezerv
členské příspěvky
Poskytnuté příspěvky celkem
daň z příjmů
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výroční zpráva za rok 2016

hlavní
2 483
1 767
114
4 364
284
39
6
1 809
2 138
10 549
3 556
450
14 555
15
15

16
9
25
1 077

hospodářská

-

-

-

-

1 077
29
29

-

22 203

-

Celkem
2 483
1 767
114
4 364
284
39
6
1 809
2 138
10 549
3 556
450
14 555
15
15
16
9
25
1 077
1 077
29
29
22 203
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OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 601 805, 731 402 494
e-mail: charita@charitausti.cz, web: www.charitausti.cz

Dům pokojného stáří
sv. Ludmily

Dům
Samaritán

Centrum pro rodinu Ovečka
Nízkoprahový klub Tykadlo

Dům
Světluška

V Aleji 434
403 17 Chabařovice

Štefánikova 246/1
400 01 Ústí nad Labem

Poláčkova 2
400 11 Ústí nad Labem

Národního odboje 23
400 03 Ústí nad Labem

Tel.: 475 225 185,
731 402 490, 731 402 492

Tel.: 475 601 805,
731 402 480

Tel.: 475 212 314, 731 402 482

Tel.: 475 221 211,
731 402 517

e-mail:
ludmila@charitausti.cz

e-mail:
samaritan@charitausti.cz

e-mail:
ovecka@charitausti.cz
tykadlo@charitausti.cz

e-mail:
svetluska@charitausti.cz

