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VZNIK
OBLASTNÍ CHARITY
ÚSTÍ NAD LABEM
Oblastní charita Ústí nad Labem je církevní právnickou osobou s vlastní subjektivitou (dle
Kodexu kanonického práva, dle kánonu114-117 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. Oblastní charita Ústí nad Labem je územní složkou Diecézní charity Litoměřice
a působí na území ústeckého vikariátu. Oblastní charita Ústí nad Labem je členem Charity
Česká republika a tím i mezinárodních organizací Caritas Europa a Caritas Internationalis.

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

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
OBLASTNÍ CHARITY
ÚSTÍ NAD LABEM
DŮM SAMARITÁN
• Azylový dům pro muže a ženy Samaritán
• Centrum pomoci Samaritán
• Noclehárna Samaritán
DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY
• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
DŮM SVĚTLUŠKA
• Komunitní centrum pro děti Světluška
• Centrum služeb pro rodinu Světluška
• Terénní programy Světluška
CENTRUM PRO RODINU OVEČKA
• Mateřské centrum Ovečka
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
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Slovo ředitele
Vážení zaměstnanci, příznivci, sponzoři, dárci a přátelé Oblastní charity Ústí nad Labem.
Toto moje vyznání je úvodem každoroční zprávy o činnosti naší organizace za uplynulý rok
2018, který byl pro Oblastní charitu přelomový, protože uprostřed roku se změnil nejen ředitel,
zástupce ředitele, vedoucí azylového domu Samaritán, ale došlo i k částečné obměně
ostatního personálu a to hlavně na pozicích sociálních pracovníků, kteří jsou při provádění
naší služby velmi důležití. Při tak velké změně personálu také dochází k určitým změnám
v řízení a vedení organizace včetně reakce na nové výzvy, které neustále přicházejí
se změnou legislativy a vnějšího prostředí, ve kterém žĳeme.
V prvé řadě chci poděkovat všem zaměstnancům na všech pozicích, že jsme tyto změny ustáli
bez snížení kvality služeb a bez průšvihů. Chci poděkovat zaměstnancům azylového domu
Samaritán, zejména za práci v zimě, kdy jsme měli často plný dům a všechny služby byly
plněny velmi dobře. Smekám pomyslný klobouk před zaměstnanci Domu pokojného stáří Sv.
Ludmily v Chabařovicích, kteří se starají s plnou silou o naše seniory, neustále se usmívají
a přinášejí optimismus do své těžké práce a ještě stíhají organizovat spoustu akcí pro své
klienty. Speciální dík patří zdravotním sestrám, že nám neutekly na daleko lépe placená místa
v nemocnici. Děkuji také zaměstnancům Centra pro rodinu Ovečka a Domu Světluška, na
jejichž bedrech ležela příprava, organizace a průběh Tříkrálové sbírky, která skončila
s rekordním ziskem za celou historii, kdy se v Ústí nad Labem sbírka koná. Ruku v ruce se
zvyšováním objemu aktivit a počtu dětí čeká všechny zaměstnance v Ovečce náročná a velmi
záslužná práce. Stejně světlou budoucnost přeji i zaměstnancům Světlušky, pro které bude,
mimo jiné úkoly, prioritou zejména festival Rotahufest, jehož chystaný ročník již nyní
plánujeme zorganizovat nejúspěšněji v historii festivalu. Manažerský tým, navýšený o jednoho
člena, úspěšně zvládl přestěhování do budovy v ulici Prokopa Diviše v centru města, kde sídlí
další velké neziskové organizace a kde máme blízko k úřadům státní a veřejné správy,
s kterými úzce spolupracujeme.
Jsme organizací, která plní úkoly sociální služby v rámci Charity České republiky a pomáháme
potřebným – jak máme napsáno v našem mottu. Na tuto pomoc máme nezbytnou chuť do
práce, odborně vzdělané zaměstnance, vlastní i pronajaté prostory a vybavení. Každoročně
ale také musíme vynaložit nemalé úsilí k zajištění vícezdrojového financování našich služeb.
Zde bych chtěl poděkovat všem úřadům státní a veřejné správy a samosprávy za přidělené
dotace na základě našich oprávněných požadavků. Musím poděkovat také mnoha
právnickým organizacím a soukromým fyzickým osobám, které nám přispívají svými dary na
různé účelové projekty prospěšné našim klientům.
Velké poděkování patří kolegům z dalších neziskových organizací, kteří plní obdobně těžké
úkoly ve svých cílových skupinách, a za práci v panelu Humanitárních organizací, který slouží
jako platforma při pomoci státním úřadům při vzniku velké krizové situace, např. při povodních.
V případě Oblastní charity Ústí nad Labem si můžete být jisti, že se snažíme pracovat
efektivně, přemýšlet nad každou korunou, kterou vynakládáme na práci s našimi klienty.
Hledáme další a další rezervy, jak ušetřit na provozu, zvyšujeme efektivitu řízení a vedení
Oblastní charity a hledáme další zdroje, které můžeme využít pro naši práci.
Na závěr přeji všem zaměstnancům hodně zdraví a chuti do další přetěžké práce s našimi
cílovými skupinami a slibuji, že se budu snažit i hledat zdroje pro vaše spravedlivé
ohodnocení. Všechny ostatní chci požádat, aby nám zachovali přízeň, spravedlivě posuzovali
naše oprávněné požadavky na přidělení finančních zdrojů a zvu vás všechny na různé akce
s klienty z našich cílových skupin k upevnění vědomí, že všichni musíme pomáhat potřebným.

Ing. Rostislav Domorák
ředitel OCH ÚL
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Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem je jednou z jedenácti profesionálních charit
v Litoměřické diecézi. Sídlí v Ústí nad Labem a působí v ústeckém vikariátu.
Oblastní charita Ústí nad Labem je územní složkou Diecézní charity Litoměřice.
Adresa: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
Doručovací adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 601 805 / 472 744 684 / 731 402 494
E-mail: charita@charitausti.cz
Web: www.charitausti.cz
IČ: 44225512
Účet: 267681271 / 0300 – ČSOB
Statutární zástupce: Ing. Rostislav Domorák, ředitel
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Organizační struktura

Ředitel

Manažerský tým

Centrum pro rodinu
Ovečka

Dům Samaritán

Dům pokojného
stáří sv. Ludmily

Dům Světluška

Centrum pomoci
Samaritán

Domov pro
seniory

Komunitní centrum
Světluška

Mateřské centrum
Ovečka

Noclehárna
Samaritán

Domov se
zvláštnímrežimem

Centrum služeb pro

Předškolní klub
CPR Ovečka

Azylový dům
Samaritán

rodinu Světluška

Terénní programy

Nízkoprahový klub
Ovečka
Sociálně aktivizační
služby
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Dům Samaritán

Rok 2018 byl pro mě jako pro vedoucího azylového domu opravdu zajímavý.
Začal jsem v dubnu tohoto roku pomáhat v Oblastní charitě Ústí nad Labem jako stážista v rámci
praxe na mé škole. Vzhledem k tehdejšímu problému s personálním zajištěním služeb jsem byl
v první chvíli odmítnut, protože sociální pracovníci Domu Samaritán neměli kapacitu pro vedení
mé stáže.
Služby Domu Samaritán jsou v Ústí nad Labem ale natolik jedinečné, že jsem se nevzdal,
a tehdejší vedoucí Bc. Vendulu Krištofovou přesvědčil, že rád pomohu překonat tuto krizi
a nějakou práci za chybějící pracovníky zvládnu. V průběhu stáže jsem dostal nabídku na pozici
terénního pracovníka v sociálních službách nízkoprahového centra.
Ze skvělé a naplňující práce jsem byl nadšený – dělali jsme pro a s klienty spousty akcí,
zlepšovali a inovovali jsme dobře nastavený systém služeb Domu Samaritán. Po oznámení paní
vedoucí, že nastoupí na rodičovskou dovolenou a bude vypsáno výběrové řízení na její pozici,
jsem velmi váhal, zda se také přihlásit.
Přesvědčilo mě to, že se o pár týdnů později vypsalo výběrové řízení na nového ředitele celé
organizace a bál jsem se, do jaké míry změna ve funkcích ovlivní fungování služeb Domu
Samaritán tak, jak jsem ho znal a uznával. Výzvu jsem přĳal, sepsal motivační dopis a výběrové
řízení nakonec vyhrál jak u předchozí paní ředitelky Mgr. Michaely Klapkové Ozomové, tak
současného ředitele Ing. Rostislava Domoráka.
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V této chvíli jsem ve funkci téměř 6 měsíců. Chod Domu Samaritán v roce 2018 mohu hodnotit
jako praktikant, pracovník v socálních službách i jako vedoucí. A musím říct, že tato služba
funguje skvěle a pro Ústí nad Labem je nepostradatelná. Pracovníci v mém týmu jsou jako
rodina, která se rozrůstá a stará se o lidi v nouzi. Personální krizi se nám podařilo zažehnat a teď
máme maximální kapacitu zaměstnanců a můžeme dále pracovat na zlepšování a zkvalitňování
našich služeb.
K dalším úspěchům roku 2018 musím přičíst také úpravu prostředí pro klienty. Vybudovali jsme
například venkovní přístřešek s kuřárnou a zrušili tak vnitřní kuřárny, které obtěžovaly klienty
z řad nekuřáků.
Nešetříme nápady a plány do budoucna, prvním projektem pro rok 2019 bude zřízení zahrádky
pro klienty, ať si mohou sami pěstovat zeleninu a bylinky.
Rok 2018 hodnotím velice kladně a jsem přesvědčen, že rok 2019 bude ještě lepší!
Bc. Jakub Modes
vedoucí Domu Samaritán

Velikonoce v Domě Samaritán
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Dům Samaritán
v roce 2018 v číslech

Azylový Dům Samaritán
� Počet uživatelů (unicitních): 94, z toho 63
mužů a 31 žen

� Počet lůžkodnů: 8086
� Počet uzavřených smluv: 129
� Celkový počet kontaktů (nad 10 min.): 1778
� Celkový počet intervencí (nad 30min.): 167

Centrum pomoci Samaritán
� Počet uživatelů celkem (unicitních): 305,
z toho 235 mužů a 70 žen (61 mužů a 11
Oslava jara

žen z terénu)

� Počet vydaných polévek: 3548
� Počet vydaných potravinových balíčků:
3387, z toho 172 v terénu

� Počet vydané stravy-doplňkové zboží
(káva, čaj, cukr): 10524

� Počet vydaného hygienického servisu: 237
� Celkový počet kontaktů (nad 10 min. včetně terénu): 10010

� Celkový počet intervencí (nad 30 min. Velikonoce v Domě Samaritán

včetně terénu): 10

Noclehárna Samaritán
� Počet uživatelů celkem (unicitních) 174,
z toho 145 mužů a 28 žen-14 mužů na tzv.
Krizové židli

� Počet lůžkodnů celkem: 4522
� Celkový počet kontaktů (nad 10 min.):
11002

� Celkový počet intervencí ( nad 30 min.): 12
Oslava jara
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Dům pokojného stáří svaté Ludmily

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

� uživatelé měli možnost zúčastnit se akcí i v jiných Domovech pro seniory
� v rámci mezigeneračního setkávání se naši klienti často setkávají se žáky ze ZŠ
Chabařovice v doprovodu paní učitelky Mgr. Přikrylové

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

� pro naše uživatele jsme také uspořádali výlet do Botanické zahrady v Teplicích
� uspořádali jsme společnou předvánoční večeři uživatelů, rodinných příslušníků
a zaměstnanců

Dům pokojného stáří svaté Ludmily v číslech:
� uspořádali jsme 205 aktivit pro uživatele
� zprostředkovali jsme: praxi 3 praktikantům
� uspořádali jsme: 12 týmových porad
� služby jsme poskytli celkem: 40 uživatelům
� základní sociální poradenství jsme poskytli: 256 zájemcům o soc. služby
� neuspokojili jsme: 88 zájemců o soc. služby

Masopust
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Oslava jara

Ježíškova vnoučata

IX. Zahradní slavnost

Výlet do botanické zahrady v Teplicích

Výlet do botanické zahrady

Den matek
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Vkročili jsme společně do roku 2019 a mne stále nepřestává udivovat, jak ten předchozí rok
utekl. V našem zařízení je to tak, že čas my zaměstnanci měříme tzv. „od akce do akce“ a je
pravdou, že když společně začneme plánovat po novém roce Masopust, poté Vítání jara,
společný výlet a za chvíli Den dětí, máme tu prázdniny a čas dovolených. V tomto období je již
v plném běhu příprava a organizace Zahradní slavnosti a jen co ta se přehoupne, plánujeme
naši společnou předvánoční večeři. Poté náhle zjistíme, že jsme sice o rok starší, ale že ten
předchozí rok stál za to!
V loňském roce jsme nově v rámci mezigeneračního setkávání zorganizovali dětem z místní
mateřské školy oslavu Dne dětí. Počasí se nám vydařilo, vytvořili jsme několik stanovišť, která
zajišťovali naši klienti a dětičky plnily na jednotlivých stanovištích různé úkoly. V závěru je čekaly
drobné odměny a nanukový dort. Pro nás největší odměnou bylo to, jak přirozenou cestou
funguje energie napříč všemi generacemi a jak jsme si všichni užili báječné dopoledne.
Mohla bych tady popisovat všechny naše akce v předchozím roce, protože jich bylo moc a každá
byla něčím zajímavá. Pro mne je to krásná mozaika toho, co všechno dokáží vymyslet
zaměstnanci, kteří jsou zapálení do své práce. K tomu všemu přispívá i aktivní přístup našich
rodinných příslušníků. To jsme měli možnost zjistit v rámci naší Zahradní slavnosti, kdy nás
opravdu „vypeklo“ počasí a během programu jsme se z důvodu velkého deště museli všichni
přemístit do vnitřních prostor. Nebýt jejich pomoci, program by snad nemohl pokračovat … vše
ale dopadlo na výbornou a my jsme po dvaceti minutách zase pokračovali v zábavě.
Co hodnotím jako velký klad, který se dozajista v roce 2018 povedl, je stabilizace týmu
zaměstnanců. Povedlo se nám kolektiv posílit o další skvělé pracovníky, kteří dokáží pracovat
týmově a hlavně s obrovskou dávkou lidskosti. Mým přáním do budoucna je tyto kolegy
a kolegyně motivovat k další práci, posílit jejich postavení a udržet jejich spokojenost. Bez
kvalitních lidí totiž nejde poskytovat kvalitní službu, což si uvědomuji každým dnem. V tomto
se určitě ztotožňuji i s naším novým panem ředitelem, Ing. Rostislavem Domorákem, který se
nebojí nepříjemných a nutných rozhodnutí, která však dělá velmi lidsky a vždy v zájmu našeho
zařízení a našich klientů. To prokázal mimo jiné koncem roku také tím, že naše zařízení obdrželo
pro klienty nový vůz, který bude upraven s ohledem na jejich zdravotní stav a potřeby.
Mějme se v roce 2019 alespoň tak dobře, jako v předchozím.

Mgr. Jitka Urbanová
vedoucí Domu pokojného stáří svaté Ludmily
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Dům Světluška

V roce 2018 měl Dům Světluška řadu příležitostí reagovat na situace klientů. Velkou změnu
přineslo legislativní opatření, a to zavedení bezdoplatkových zón, následkem kterého se mnoho
našich uživatelů dostalo do krizové situace. Někteří z nich do poslední chvíle nevěřili, že
avizované změny skutečně nastanou, a tak vážně hrozilo, že skončí na ulici. Katastrofické
scénáře se naštěstí nenaplnily, a tak všichni naši původní uživatelé mají střechu nad hlavou.
Mnoho z nich využívá dál služeb Domu Světluška, i přesto, že se odstěhovali do vzdálenějších
lokalit.
V roce 2018 jsme úspěšně absolvovali inspekci kvality sociální služby Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež.
Snažili jsme se zapracovat na stabilizaci personálního zabezpečení a ráda bych „zaklepala na
dřevo“, aby náš pracovní tým dlouho zůstal v takové podobě, jako je nyní. Inspirací k práci mi byli
jak klienti, tak spolupracovníci a věřím, že i v roce 2019 budeme společnými silami pomáhat
všem, kterým život přichystal těžké chvíle.
Bc. Andrea Marksová
vedoucí Domu Světluška
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Centrum služeb pro rodinu
Světluška = sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi:

Tříkrálová zbírka

Služba určená rodinám s dětmi do 18 let, které
jsou ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se
o vícepočetné rodiny s dětmi, jejichž vývoj je
ohrožený v důsledku nepříznivé situace. Nejčastěji
se na nás uživatelé obraceli s potřebami lepšího
bydlení, vyřizování sociálních dávek, doprovázení
na úřady, komunikování s istitucemi. Naši
uživatelé mohli využívat služeb předškolního klubu
pro děti od 3 let v nově vybavené herně. V roce
2018 jsme poskytli pomoc 26 rodinám.

Komunitní centrum pro děti Světluška = nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež:
poskytuje služby dětem do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku sociální exkluze. Nabízíme
široké spektrum volnočasových aktivit v klubovně i venku v terénu, pomáháme se školní
přípravou, plánujeme spolu s uživateli optimální řešení jejich sociální situace. V Komunitním
centru probíhají pravidelné aktivity pro děti: taneční, výtvarná a hudební dílna, klubové kolečko,
čtenářský kroužek, filmový klub, výlety, nocovky a podobně. Díky registrované terénní formě
služby můžeme s dětmi chodit na výlety a pobývat mimo prostory klubu. V roce 2018 využilo
služeb Komunitního centra 130 uživatelů.

Terénní programy:
byly realizovány v přirozeném prostředí uživatelů,
v domácnostech a na ulicích. Nejčastěji pomáhaly
sociální pracovnice se sepisováním dokumentů,
doprovodem na úřady, hledáním přĳatelného bydlení
a zaměstnání. Charitní šatník, určený převážně pro
klienty Terénních programů, je otevřen denně na
adrese Domu Světluška. V roce 2018 byla
poskytnuta pomoc 242 uživatelům.

Opékání buřtů

18

Centrum pro rodinu Ovečka

Centrum pro rodinu Ovečka již od roku 2006 nabízí kombinaci sociálních služeb a
volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
Komplexní služby pro rodiny s dětmi poskytujeme v rámci 4 služeb:
1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
3. Školní družina Klubovna Ovečka
4. Mateřské centrum Ovečka

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podpora rodin s dětmi, které se ocitly
v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které může být ohrožen vývoj dítěte. Práce s rodinou
probíhá ambulantně v CPR Ovečka, nebo v přirozeném prostředí rodiny. Základem je, aby se
rodiče na řešení problému aktivně spolupodíleli.
Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je pomoci cílové skupině zapojit se do
ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a motivovat je ke změně své tíživé
krizové situace.
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Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v obtížné sociální
situaci, jenž dlouhodobě ohrožuje vývoj dítěte a mohla by vyústit k jeho odebrání z rodiny.
Zaměřujeme se také na nácvik, podporu a rozvoj rodičovského chování; na stabilizaci sociální
situace v rodině; motivaci a aktivizaci rodin k řešení jejich sociální situace; zlepšení komunikace
v rodině, mezi rodiči a dětmi; podporu smysluplně tráveného volného času dětí; podporu
a pomoc při řešení výchovných problémů dětí.
SAS pro rodiny s dětmi využilo v CPR Ovečka v roce 2018 celkem 36 rodin (celkově 117 osob),
uskutečněno bylo 550 kontaktů a 275 intervencí.
Klientům služby jsme v roce 2018 nabízeli základní sociální, rodinné, finanční a právní
poradenství. Uskutečnili jsme akce pro uživatele s různorodou tématikou, např. zdravé vaření
pro rodiny s dětmi, Finanční gramotnost, čtení pro děti, aj.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Tykadlo
Posláním NZDM Tykadlo je nabídnout dětem a mládeži podporu při zvládání obtížných
životních situacích a smysluplné aktivní trávení volného času. Cílem aktivit je zkvalitnění života
dětí a mládeže v lokalitě Dobětice, Stříbrníky a Severní Terasa.
Služba je určena pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let z Ústí nad Labem, které jsou převážně
ze sociálně slabých rodin, z rozvádějících se nebo neúplných rodin, také děti a mládež, kteří
mají omezenou možnost navštěvovat placené volnočasové aktivity nebo mají výchovné či jiné
problémy.
NZDM Tykadlo nabízí bezpečné prostředí pro vzájemná setkání, komunikaci, výměnu
zkušeností, vzdělávání a vyplnění volného času prospěšnými činnostmi, které podporují zdravý
životní styl a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům.
Poskytované služby nabízíme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např.
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí. Dále nabízíme též podporu při doučování dětí ze
základních škol, s cílem motivovat je v plnění školních povinností, zlepšovat své sociální
schopnosti a dovednosti a podporovat v pozitivním vnímání sebe sama.
Během roku 2018 proběhlo mnoho aktivit a akcí, umožňujících dětem všestranný rozvoj
v oblasti preventivního, vzdělávacího a osvětového zaměření, ale také spoustu zábavy.

Školka
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Halloween

Školní družina Klubovna Ovečka
Od září 2018 jsme otevřeli ve spolupráci se Základními školami v Ústí nad Labem Školní družinu
Klubovna Ovečka, která funguje stejně jako školní družiny na Základních školách pro žáky 1.
stupně, včetně doprovázení dětí do ZŠ a jejich vyzvedávání ze spolupracujících škol (ZŠ
Stříbrnická, ZŠ Rabasova a ZŠ Elišky Krásnohorské). Družina je otevřena v časech 6-8 hodin
ráno a 12-17 hodin odpoledne. V družině nabízíme kroužky pro děti zdarma: sportovní kroužek,
kroužek keramiky, fotografický kroužek a výtvarné a společenské aktivity. Maximální kapacita
družiny Ovečka je 46 dětí.

Mateřské centrum Ovečka
Posláním MC Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci rodičů na
mateřské či rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí a profesní orientaci a to pomocí
nabídky rodinných, výchovně-vzdělávacích a kulturních programů pro rodiče a děti.
Prostřednictvím svých aktivit se MC Ovečka snaží podpořit smysluplné trávení volného času celé
rodiny a přispívají k utváření komunitního soužití.
Nabízíme: vybavenou hernu s nekuřáckou kavárnou; miniškolku pro děti od 3 do 6 let;
prázdninový klubík; zájmové činnosti; kurzy, semináře, besedy a workshopy; Kurz „Silní rodiče,
silné děti“ podporující rodiče v rodičovských kompetencích a výchově bez násilí; pronájem
prostor; svépomocné skupiny; Poradnu s Ovečkou se základním a finančním poradenstvím
a informacemi z oblasti vývoje o péče o dítě, bezpečnost dětí, základní rodinné a pracovní právo.
Nabízíme také širokou nabídku zájmových kroužků (jóga, kalanetika..) a doprovodných akcí.
Podobně jako v celé Oblastní charitě jsme i v Ovečce zažili zajímavý a náročný rok. Nastaly
mnohé změny, pozitivní i negativní. Přibrali jsme jednu službu ke stávajícím třem, což se odrazilo
nejen v personálním složení, ale i ve výrazném nárůstu počtu uživatelů naší služby. Bohužel nás
tradičně zasáhla fluktuace zaměstnanců, tolik častá v sociálních a příbuzných službách. Změny
přĳímáme s pokorou a vědomím, že je stále co se učit a v čem se zlepšovat, a tak se Ovečka
snaží nezůstat pozadu a neustále vymýšlet nové akce a aktivity. V roce 2018 jsme za jednotlivé
služby uspořádali více než 100 akcí pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Tato frekvence nám
neumožňuje zamýšlet se nad průběhem služeb „za běhu“ a jsem ráda, že k tomu dostáváme
příležitost alespoň při sestavování této zprávy.
Věříme, že rok 2019 pro nás bude rokem stability personálu nejen v Centru pro rodinu Ovečka,
ale i v celé organizaci, rokem zkvalitňování našich služeb a rokem růstu. Děkujeme všem
spolupracujícím organizacím, partnerům a sponzorům, děkujeme našim uživatelům, za rok
uplynulý i budoucí.

Ing. Jana Poláková
vedoucí Centra pro rodinu Ovečka

Herna Centra pro rodinu Ovečka
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Významné projekty a charitativní akce realizované v roce 2018
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Největší celonárodní dobročinná sbírka byla v Ústí nad Labem odstartována ve středu 3. ledna
požehnáním koledníkům v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od té chvíle se skupinky tří králů
pohybovaly v ústeckých ulicích i přilehlých vesničkách až do 10.ledna. Koledníci šířili Ježíšovo
poselství a obdarovávali drobnou pozorností - kalendáříkem na rok 2018 a cukříkem na
symbolické oslazení života.
V Ústí nad Labem se do sbírky zapojily děti
z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Světluška, děti ze Základní školy Vojnovičova,
děti z dětského domova a zařízení pro děti
vyžadující

okamžitou

pomoc

Střekov,

studentky oboru sociální činnost z Gymnázia
a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, i rodiny z řad
ústecké veřejnosti.
Součástí dobročinné akce byl také Tříkrálový koncert, který uspořádala Oblastní charita Ústí nad
Labem ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové dne 4.1.2018.
Výtěžek sbírky putoval mladíkovi Jirkovi Škuthanovi, který před rokem utrpěl těžký úraz a ocitl se
na invalidním vozíku. Z výtěžku bude moci rodina Jirky alespoň částečně upravit byt na
bezbariérový, pořídit rehabilitační pomůcky nebo absolvovat rehabilitační pobyt. Další část
výtěžku půjde na vybavení noclehárny Domu Samaritán.
V Ústí nad Labem a okolí se díky Oblastní charitě Ústí nad Labem podařilo vykoledovat krásných
67.017,-Kč. Srdečně děkujeme všem dosavadním dárcům i dobrovolníkům, kteří se do sbírky
zapojili.

ROTAHUFEST
V sobotu 3. listopadu 2018 se konal
v kulturním domě v Ústí nad Labem 11. ročník
romského tanečně hudebního festivalu
Rotahufest. Akci pořádala Oblastní charita
Ústí nad Labem, která poskytuje 11 sociálních
služeb.
Na festivalu se prezentovalo 10 dětských
tanečních a hudebních souborů nezyskových
organizací, pracujících s romskými dětmi
a mládeží.
Soutěžilo se v kategoriích tradiční romský tanec, moderní tanec a hudební vystoupení,
nesoutěžně se vyhlašovala Cena diváků a Cena za přínos romské kultuře. Obě poslední
jmenované ceny si odnesla ZŠ Předlice se souborem Lion a Lionky.
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Cenu za moderní tanec získal soubor One Way Crew z Obrnic, cenu za tradiční romský tanec
obdržel soubor Somnakune Čerhaja z Roudnice nad Labem. Na festivalu se představily soubory
z Ústí nad Labem, Mimoně, Mostu, Roudnice n.L., Bíliny, Štětí, Náhlova, Předlic a Obrnic.
Festival zaštítil finančně Fond Ústeckého kraje, Ministerstvo kultury, Město Ústí nad Labem
a Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek z akce.

CENA „Ď“
Společnost KS Motor Servis Van, s.r.o.
dlouhodobě (cca od roku 2014) podporuje činnost
a chod našeho zařízení Domu pokojného stáří sv.
Ludmily v Chabařovicích, což je jedno ze zařízení
poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity
Ústí nad Labem.
Pan ředitel, Bc. Jaromír Kolda, pomáhá naší
organizaci řadu let, a to jednak jako fyzická osoba
společně se svou manželkou, paní Jitkou
Koldovou, v průběhu roku různými dárky v podobě
občerstvení, pochutin či dekorativních předmětů do zařízení a dalšího vybavení. Dále jako
ředitel společnosti KS Motor Servis Van, s.r.o., se aktivně zajímá o to, co naši organizaci
momentálně tíží, co potřebuje (např. počítače) nebo čím by mohl pomoci v konkrétním zařízení.
Díky jeho vstřícnosti mají např. všichni klienti Domu pokojného stáří sv. Ludmily
v Chabařovicích každoročně krásné vánoční svátky. Mezi vánočními dárky např. uvítali
odšťavňovač, díky kterému mohou konzumovat ovocné a zeleninové šťávy. Do výdejny jídla
jako pomocník přibyl kráječ chleba a uzenin, v prádelně zaměstnanci ocenili nová žehlící prkna.
Zařízení taktéž nedávno obdrželo elektrický AKU šroubovák, Gola sadu a další vybavení pro
každodenní údržbářské práce. Zpětně nelze nevzpomenout na nákup vánočního stromečku,
fotoaparátu či vysavače. Pan Bc. Jaromír Kolda se v průběhu celého roku velmi aktivně zajímá
nejen o chod zařízení (spolupracuje s vedoucí tohoto zařízení), ale i o chod celé organizace,
v rámci níž spolupracuje s ředitelkou organizace. Této spolupráce si velmi vážíme a mnohokrát,
nejen jménem všech zaměstnanců, ale hlavně jménem všech klientů, za ni děkujeme.
I díky této spolupráci můžeme všichni společně obohatit každodenní život našich seniorů.
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IX. ZAHRADNÍ SLAVNOST
V Domě pokojného stáří sv. Ludmily se konala ve čtvrtek dne 13. 09. 2018 tradiční, v pořadí již
IX. Zahradní slavnost. Letos proběhla tato slavnost ve stylu 30. let 20. století. Atmosféra první
republiky plná krásných dam a šarmantních pánů ovládla celý prostor našeho domu.
.
Zaměstnanci domova vyzdobili venkovní
atrium tak, aby se všichni přítomní opravdu
cítili jako za časů první republiky. Celé
odpoledne bylo protkáno hudbou oblíbené
kapely O. L. I., vystoupením pěveckého
souboru BEL CANTO pod vedením paní Jany
Schozelové a za klavírního doprovodu pana
Jana Snítila, dirigenta opery Ústí nad Labem.
A dále také taneční a pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Chabařovice pod vedením Mgr. Sylvy
Přikrylové, Mgr. Ivany Krycnerové, Mgr. Moniky Havlíčkové a Mgr. Jiřího Morávka. Užili jsme si
i vystoupení taneční akademie Scénic s.r.o. V ÚL pod vedením paní Marie Pánkové a nakonec
zazpívala i naše talentovaná zdravotní sestřička Jaruška. Velký dík patří všem partnerům,
sponzorům a dárcům celé akce, včetně Města Chabařovice, s jejichž pomocí zaměstnanci
domova mohli nejen klientům domova, ale i sousedům zdějšího Domu s pečovatelskou službou,
dopřát velmi bohatou tombolu i občerstvení. Velké díky také patří Hotelové škole, Obchodní
akademii a Střední průmyslové škole Teplice, jejíž studenti zajistili přípravu občerstvení
a obsluhu všech přítomných. I přes nepřízeň počasí se celá akce podařila a zpestřila odpoledne
nejen našim uživatelům, ale také hostům a personálu domova. Již teď se těšíme na další
v pořadí X. Zahradní slavnost, v jakém duchu se slavnost ponese, se nechte překvapit.

VÍKENDOVÝ POBYT V ÚŠTĚKU
Oblastní charita Ústí nad Labem uspořádala díky štědrým sponzorům a dárcům pro své klienty
z domova pro seniory z Domu pokojného stáří sv. Ludmily, z Azylového domu Samaritán
a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Světluška a Tykadlo víkendový pobyt ve městě
Úštěk v hotelu Racek.
Klienti společně navštívili Úštěcké Muzeum Čertů, cukrárnu, zahráli si společně hry a opékali
buřty. Hlavní společnou aktivitou bylo malování na jeden velký papír, kdy každý účastník
namaloval, co se mu na pobytu líbilo, co ho zaujalo, jak pobyt vnímal anebo, co ho zrovna
napadlo. Byl to skvělý prostor k seznámení se, popovídání si a navázání mezigeneračních
vztahů. Ze situací vyplynula vzájemná snaha si pomáhat, bylo to tak přirozené a dojemné.
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Každý si při pobytu přišel na své, senioři si dopřáli chvíle odpočinku s knihou v ruce, zatímco
děti skotačily venku, kde si hrály na hřišti, a klienti z Azylového domu rozdělávali, hlídali oheň
a opékali buřty pro ostatní. Víkendový pobyt měl velký úspěch a všichni na něj budeme rádi
vzpomínat.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VOZU TOYOTA OCHÚL
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 byl slavnostně předán mikrobus TOYOTA PROACE VERSO, který
Oblastní charitě Ústí nad Labem slavnostně předali zástupci firmy Toyota Louwman Ústí nad
Labem. Předání tohoto vozu proběhlo za účasti Ing. Rostislava Domoráka, ředitele OCH ÚL,
PhDr. Martina Kliky, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Mgr. Josefa Kusebaucha, starosty
města Chabařovice pana Libora Vernera, místostarosty města Chabařovice, Ing. Radky
Bimové, zástupkyně hypermarketu Globus Trmice, pana Michala Moravce, zástupce spol.
Kroupa & Kroupa s.r.o. a Bc. Romana Střižence, zástupce DCH LTM.
Nový vůz požehnal spolu s Jiřím Voleským pan arciděkan Miroslav Šimáček. Uvedený vůz bude
sloužit nejen uživatelům Domu pokojného stáří svaté Ludmily, ale dle potřeby i klientům
z dalších zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem.
Na vůz přispěli: MĚSTO CHABAŘOVICE, GLOBUS TRMICE, ČESKÝ PORCELÁN a.s. DUBÍ,
KROUPA & KROUPA s.r.o.
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Členství, spolupráce, partneři a dárci
Členství
� Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
� Koordinační skupina za oblast sociální pomoci a péče o občan v přechodné krizi a nouzi,
Ústí nad Labem

� Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním
vyloučením Ústí nad Labem

�
�
�
�
�
�
�

Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o děti, mládež a rodinu Ústí nad Labem
Koordinační skupina za oblast pomoci a péče o seniory Ústí nad Labem
Odborná kolegia Charity ČR
Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje
Pracovní skupina Dobrovolnictví při mimořádných událostech při MV ČR
Pracovní skupina služeb prevence a odborného sociálního poradenství Ústecko
Síť mateřských center ČR

.Spolupráce
Za spolupráci v roce 2018 děkujeme následujícím institucím a organizacím: Arciděkanský farní
úřad Ústí nad Labem, Biskupství litoměřické, Člověk v tísni, Diecézní charita Litoměřice, DDM
Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, z.s., DRUG-OUT Klub, z.s., ústí nad
Labem, Fokus Ústí nad Labem, Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, Gymnázium a SOŠ dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová
škola Teplice, HC Slovan Ústí nad Labem, NZS Ústeckého kraje, Konzervatoř Teplice, Magistrát
města Ústí nad Labem, Mateřská škola Chabařovice, Městské služby Ústí nad Labem, Městský
úřad Chabařovice, Oblastní a farní charity Litoměřické diecéze, Policie ČR, Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy, o.p.s., Probační a mediační služba ČR – aplikace alternativních trestů, Rada
vlády pro záležitosti romské menšiny, Sdružení Charita Česká republika, Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem, Spirála Ústecký kraj, z.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
Úřad práce v Ústí nad Labem, Útulek pro opuštěná zvířata Ústí nad Labem, White Light I, z.ú.,
Základní škola Palachova, Ústí nad Labem, Základní škola Chabařovice.
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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
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Aplica, s.r.o.
Amazon
Bohemia Cosmetics
Billa
Budinský Roman
Coca Cola
ČEZ, a.s.
Dentimed, s.r.o.
DM drogerie
Globus ČR
Hajná Václava
Handl Roman
Heineken ČR, a.s.
Hellmans
Inpeko, s.r.o.
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Pekárna Chabařovice, s.r.o.
Pohl Jan
Poprocan
PROCTER & GAMBLE
Rossmann
RAPL, s.r.o.
Říhová Helena
SPOLPHARMA
Studio Sawadee
Šulc Karel – fotografické služby
ÚMO Střekov
ÚMO Severní Terasa
Untraco, v.o.s.
Ústecký kraj
Výrobna Dorant, s.r.o.

Karlovarské minerální vody, a.s.
Klein Vít, Ph.D.
Koutský Miroslav
Kroupa & Kroupa s.r.o.

Loga partnerů

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
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Hospodaření OCH ÚL v roce 2018
Přehled nákladů vynaložených na sociální služby a na vlastní
činnost v tis. Kč
Příjmy v roce 2018
Příjmy za vlastní služby
Úroky
Ostatní výnosy
Tržba z prodeje DN a HM
Přĳaté dary
Provozní dotace
Příjmy celkem

hlavní
10 074
3
110
28
351
19 275
29 841

hospodářská
383

Výdaje v roce 2018
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

hlavní
3 415
2 041
119
395
30
18
1 679
14 179
4 738
439
10
96
1 169
32
28 360

hospodářská

Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Stravování, zdra. prohlídky
Daň z nemovitosti, daň silniční
Dary
Odpisy
Jiné ostatní náklady
Výdaje celkem

28

383

celkem
10 457
3
110
28
351
19 275
30 224

celkem
3 415
2 041
119
395
30
18
1 679
14 179
4 738
439
10
96
1 169
32
28 360

Přehled o stavu a pohybu majetku

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

Stav k 1.1.2018 Pohyb v roce 2018
34 041
247
45
45
50 690
1 516
11
44 852
1 643
5 302
4 134
3 787
50
1
-

Stav 31.12.2018
33 794
45
45
52 206
11
44 852
6 945
347
51
-

1 763
4 358
21
21
821
783
41
3
3 623
71
3 694
65
65
4 111

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

16 694
7 727
38
38
21
17
4
7 438
228
7 210
230
230
41 768
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Hospodaření OCH ÚL v roce 2018

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků
II.Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření

Stav k 1.1.2018 Pohyb v roce 2018
39 582
1 864
43 158
43 158
-

Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
min. let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III, Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Přĳaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k ins. soc. zab. a veř. zdr. poj
Daň celkem
Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav 31.12.2018
41 716
43 158
43 158
-

3 306
1 201
2 105

1 864
1 864
1 201
1 201

1 442
1 864
-

1 916
-

2 247
3 334
136
1 391
23
1 050
592
109
79
1 087
4 111

4 163
3 831
191
1 396
136
1 050
592
109
357
332
45 879

497
55
5
159

278
1 419
41 768

Přehled o stavu a pohybu závazků
Závazky
I.Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé závazky celkem
II: Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přĳaté zálohy
Ostatní závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závázky ve vztahu ke státnímu
rozpočtu
Daň z příjmu
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Závazky celkem
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Stav k 1.1.2018 Pohyb v roce 2018 Stav k 31.12.2018
1 916
2 247
4 163
55
136
191
5
1 391
1 396
159
23
136
1 642
1 642
334
334

278
1 419
1 916

109
255
1 087
2 247

109
23
332
4 163

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

hlavní
10 074
3
110
28
351
17 558
437
1 250
29 841

hospodářská
383

383

celkem
10 457
3
110
28
351
17 588
437
1 250
30 224

Přehled nákladů vynaložených na sociální služby a na vlastní činnost
v tis. Kč
Náklady v roce 2018
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Osobní náklady celkem
Daň z nemovitosti, daň silniční
Daně a poplatky
Odpis ned. pohl.
Kurzové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem
Odpisy DH a NM
Prodané cenné papíry a podíly
ZC prodaného DH a NM
Tvorba rezerv
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv
Členské příspěvky
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu
Daň z příjmu celkem
Náklady celkem

hlavní
3 415
2 041
119
5 575
395
30
18
1 679
2 122
14 179
4 738
439
19 356
10
10
96
5
101
1 169
1 169
27
27
28 360

hospodářská

-

celkem
3 415
2 041
119
5 575
395
30
18
1 679
2 122
14 179
4 738
439
19 356
10
10

-

96
5
101
1 169

-

1 169

-

27
27

-

28 360

-

-

-
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Výrok auditora
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Kontakty na naše služby

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

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

Dům Světluška
Národního odboje 634/23
400 03 Ústí nad Labem
Tel: 475 221 211, 731 402 517
E-mail: svetluska@charitausti.cz

Centrum pro rodinu Ovečka
Poláčkova 3236/2
400 11 Ústí nad Labem
Tel: 475 212 314, 731 402 482
E-mail: ovecka@charitausti.cz
tykadlo@charitausti.cz
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OBLASTNÍ CHARITA
ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
www.charitausti.cz

Vydala Oblastní charita Ústí nad Labem
Text: Pracovníci Oblastní charity Ústí nad Labem
Použité fotografie: Archiv OCHÚL
Titulní fotografie a grafické zpracování: František Kopa

