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I.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé, milí čtenáři,
dovolte mi Vás přivítat na stránkách Výroční zprávy Oblastní charity
Rumburk za rok 2018. Věřím, že Váš zájem o informace o činnosti této
organizace v uplynulém roce, které tato zpráva podává, neskončí na
této stránce.
Na dalších stránkách najdete ucelené informace o tom, jakými službami
rumburská charita pomáhá občanům nejen z Rumburka, ale i
z okolních měst a obcí, kolika klientům jsme mohli ulehčit v jejich tíživé
životní situaci v rámci služeb nabízených rumburskou charitou, kolik
pracovníků či dobrovolníků se na tom všem podílelo a kdo nám s tím
vším finančně pomáhal.
Snad i Vy, po přečtení všech statistik a textů, uvidíte za tím vším
snažením „člověka“, stejně jako já, protože jen ten dává tomu všemu
smysl.
Všem těm, kteří nás na naší cestě snahy pomáhat lidem v krizi
doprovází, děkujeme.
Martina Škodová, ředitelka

„Umět být šťastným štěstím druhého, to je velká věc.“
Kardinál Miloslav Vlk
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II. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Vznik organizace
Farní charita Rumburk byla zřízena tehdejším biskupem litoměřické
diecéze, Mons. ThDr. Josefem Kouklem, na návrh ředitele, prezidenta
a víceprezidenta Diecézní charity zřizovací listinou dne 1. 6. 1999.
Dnem 1. 8. 2010 se stala charitou Oblastní.

Poslání organizace
Posláním charity je služba bližnímu v nouzi, která vychází z
křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti,
náboženství, státní a politickou příslušnost.

Registrace
Oblastní charita Rumburk je registrována v Rejstříku evidovaných
právnických osob u Ministerstva kultury ČR s datem 30. 10. 1996 pod
číslem 8/1-05-720/1996.
Organizace má přiděleno identifikační číslo 46797572 a u Finančního
úřadu v Rumburku je registrována pod daňovým identifikačním číslem
CZ46797572.

Sídlo, orgány oblastní charity
Sídlo organizace je na adrese Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk.
Ředitel

Martina Škodová, DiS.

Rada OCH

P. Jozef Kujan SBD farář
Martina Škodová, DiS.
PaedDr. Miloslava Sembdnerová
Mgr. Karel Diviš
Ing. Blažena Motlová
Martina Škodová, DiS.
Jana Lipská
Jana Navrátilová

Ekonomická rada
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III. PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
„ŽIJEME SPOLU“ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ
Skupinový člen České asociace streetwork.
Služba registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním NZDM bylo poskytovat dětem a mládeži v nepříznivé sociální
situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházely z individuálních
potřeb, motivovaly je a vedly k samostatnosti a usilovaly o pozitivní
změnu v jejich životním způsobu.
Cílem bylo minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou
sociální situaci.
Cílovou skupinou byly neorganizované děti a mládež ve věku od 6
do 26 let, ze sociálně slabých a neintegrovaných rodin, ze speciálních
škol, nezaměstnaná mládež a děti, které nemohou nebo nechtějí
využívat nabídky služeb jiných institucí.
Služby byly poskytovány formou ambulantní či terénní, bezplatnou a na
principu nízkoprahovosti (snadno
dostupný).
Provoz byl zajištěn od 1. 1. do
31. 12. 2018 v Sukově ul. 1055/24.
Otevřeno bylo každý všední den od
13,00 do 18,00 hodin kromě čtvrtka,
který
byl
vyhrazen
pro
administrativu, supervize, porady,
plánování a přípravy aktivit či
individuální konzultace. V roce 2018
eviduje zařízení 2 390 návštěv (117 uživatelů). Při práci s uživateli
služby byl kladen důraz na individuální přístup, v zařízení mají
uživatelé i pracovníci svá práva i povinnosti. Nejčastěji se řešily zakázky
uživatelů se zaměřením na partnerské a jiné vztahy, nebo na téma volný
čas, záliby. Děti jevily i zájem o vzdělávání – doučování, pomoc s dom.
úkoly a účastnily se odborných, preventivně-výchovných přednášek.
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Aktivity nízkoprahového zařízení
Dětem a mládeži byly nabízeny různé zájmové dílny nebo volnočasové
aktivity. Některé z nich
probíhaly
současně
nebo i v sobotu či v
neděli
(hudební
vystoupení, víkendové
akce apod.). Cílem bylo
děti všestranně rozvíjet,
umožnit jim získat nové
dovednosti, znalosti i
zážitky,
vštípit
jim
společností přijatelné
vzorce
chování.
V
těchto činnostech evidujeme 1 026 aktivních účastí.
Cílem pořádaných akcí byl nejen rozvoj dovedností a získání znalostí, ale
také seznámení se s dostupnou nabídkou vhodného trávení volného
času ve městě a blízkém okolí.
Personální zajištění služby:

Mgr. Petra Vymerová,
Sociální pracovnice (0,2ú)

Bc. Lucie Buriáková,
Kontaktní pracovník (1ú)
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František Škoda,
kontaktní pracovník (1ú)

Martina Škodová, DiS.,
ředitel, účetní, zast. sociální prac. (0,5ú)
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„Zimní sporty“- 2.a3.
2018, na 6 akcích
účast 41 dětí

„Čarodějnice“
27. 4. 2018,
Účast 10 dětí

„Šití“ - 2.-11.7. a 15.10. 2018

účast 16 děvčat

7

OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK

Palačinky
12. 6. 2018

K pramenům Křinice
20. 7. 2018

Krásami Lužických hor na
kolech
30. – 31. 7. 2018
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„ASISTENČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI“

Služba registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání Asistenční služby pro rodiny s dětmi,
prostřednictvím terénní práce v přirozeném
prostředí příjemce služby, kontaktní práce a
doprovázení, poskytuje pomoc a podporu
rodinám s dětmi nacházejících se v tíživých
životních situacích, které nemohou samy
zvládnout a chtějí je zlepšit tak, aby se z nich
staly samostatné rodiny, které naplňují své
potřeby.
Cílem bylo posilovat sociální dovednosti rodiny v přirozeném prostředí,
motivovat je k aktivitě, respektovat autonomii rodin a odkrývat jejich
vnitřní zdroje a silné stránky a pomáhat při začleňování dítěte při návratu
z ústavní péče zpět do rodiny.
Cílovou skupinou byly rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální situaci, kterou
nedokázaly řešit samy.
Provoz zajišťovala asistentka po celý
rok v terénu nebo ambulantní formou
podle termínů dohodnutých s rodinami
(zpravidla 1x/týden).
Služba je bezplatná, asistentka přistupuje k rodinám individuálně v jejich
přirozeném prostředí, nabízí však i formu ambulantní. Každá rodina má
právo se dobrovolně rozhodnout, zda s organizací smlouvu
o poskytování této služby podepíše. Poskytovány jsou především služby
sociálně terapeutické, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, výchovné a vzdělávací služby a pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů.
Statistická data: v roce 2018 služba evidovala v 8 rodinách 1378
návštěv. Službu poskytovaly dvě asistentky (1,2ú) ve správním
vodu města Rumburk. Není výjimkou, že se rodiny
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v průběhu poskytování služby stěhují. Územní působnost služby je
Šluknovský výběžek, často však záleží na finančních možnostech služby,
jak daleko může asistentka za rodinou dojíždět. Terénní forma je
zajišťována autobusem, pěšky, výjimečně na kole nebo vl. automobilem.
Aktivity služby:
V roce 2018 bylo zrealizováno 20 akcí, jejichž cílem byl nácvik
sociálních dovedností a kompetencí, kontakt se společenským
prostředím, s vlastní rodinou a podpora sociálního začleňování. Celkem
evidujeme 178 účastí z řad uživatelů.
Personální zajištění služby:

Mgr. Petra Vymerová, Dáša Minaříková, DiS.,
sociální pracovnice (0,2ú)
asistentka (1ú)

Rodinné bruslení-na 5 akcích účast 25 osob
14.3. 2018
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Martina Škodová, DiS.,
ředitel, účetní, zastupující
soc. pracovník (0,25ú)
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Říjen – „Prostřeno nanečisto“ – získávání dovedností při vaření s cílem využití levných
potravin a prezentace pokrmu ostatním. Videotrénik probíhal v organizaci.
…“víte, chtěla bych se přihlásit do té
televizní soutěže, ale nevím, jestli
bych to zvládla před kamerou?“

…po skončení a vyhlášení vítězkyně každý
účastník sdělil, že nejtěžší nebylo vařit, ale
vařit před kamerou.
30. 8. 2018 Soutěže rodin (dole)

13. 12. 2018 Vánoční besídka
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„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“
„Mikulášská
besídka“
29. 11. 2018

„Krásami Lužických
hor na kolech“
2. a 3. 8. 2018
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„OBČANSKÁ PORADNA RUMBURK„

Člen Asociace občanských poraden
Služba registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním bylo:
 poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na ni obrátí
 vytvářet nezávislé místo bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci
 přispívat k řešení nepříznivých sociálních situací
 usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
 podílet se na činnosti Asociace občanských poraden a společně
upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky
legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj
politiky a sociálních služeb
Cílem občanského poradenství bylo umožnit lidem, kteří se dostali
do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti,
nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti; prostřednictvím informací,
rad a případné další pomoci.
Cílovou skupinou byli všichni lidé,
kteří se na poradnu obrátili.
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Občanské poradenství:
 je odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých
sociálních situací
 je charakteristické způsobem práce s uživatelem služby,
zplnomocňováním uživatele a komplexním přístupem k uživateli
a k jeho situaci
 je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti
a nestrannosti
 je poskytováno v současnosti v 18 oblastech, tyto oblasti jsou
poskytovány ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc
a asistence)
Poradna neposkytuje:
 poradenství komerčního charakteru, zejména obchodní a daňové
 nesepisuje smlouvy, nesepisuje jiná podání a písemnosti bez
aktivní účasti klienta, nepřepisuje písemnosti
Provoz byl zajištěn od 1. 1. do 31. 12. 2018 v bezbariérových
prostorách, pronajatých od Města Rumburk v Sukově ul. 1055/24.
Provozní doba byla v Po, Út, St, Pá: 9 -12 h. a Po 13 -15,00 h., St 13 15,30 h, čtvrteční provoz byl omezen na objednávání klientů a
administrativu.
Provoz
kont.
místa
rumburské
poradny
ve
Šluknově
(ul. T.G.Masaryka 580), byl každé Po 15-16 hod..
Statistika poradenství: V roce 2018 poradna poskytla celkem 484
konzultací, z toho byla služba poskytnuta opakovaně 152 uživatelům
a 332 novým uživatelům. Bylo zodpovězeno celkem 911 dotazů (tj.o
120 více než v roce 2015).
Personální zajištění služby:

Bc. Pavla Brodinová, DiS.,
Vedoucí poradny, poradce,
zástupce ředitele (1ú)
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Mgr. Milan Ritschel, Martina Škodová, DiS.
poradce (DPP )
ředitel, účetní, zastup.
sociální pracovník (0,25ú)
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Nejčastější dotazy
 Sociální služby
 Občanské soudní řízení a jeho
alternativy
 Občanskoprávní vztahy
 Problematika zadlužování občanů
 Pracovně-právní
vztahy
a
zaměstnanost, či Bydlení
Poradna se od roku 2008 aktivně podílí ve spolupráci s AOP
Praha
na projektu
„Dluhové
poradenství“.
Součástí
poradenství v této oblasti je i zvyš. informovanosti občanů,
prostřednictvím odborných seminářů týkajících, které poradna
k této problematice pořádala. V tomto roce byla zapojena i do
Spotřebitelského poradenství.
V tomto roce bylo dluhové poradenství poskytnuto 132 osobám.
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IV. DALŠÍ ČINNOST
„SOCIÁLNÍ ŠATNÍK“

Cílovou skupinou byli lidé bez
domova, sociálně potřební, klienti
Azylového domu a K-centra služeb
rumburské
charity,
nebo
osoby
postižené např. požárem.
Prostory Sociálního šatníku

Provoz šatníku byl po celý rok zajišťován v provozních hodinách:
Út a Čt od 13,00 do 16,00 hodin.
Pracovníci služby
Dáša Minaříková, DiS., vedoucí
šatníku
Alena Neckářová, Jana Černohorská,
dobrovolnice
Do pravidelných činností v šatníku
patří koordinace provozu šatníku (příjem a výdej pomoci), třídění
ošacení, odvozu přebytků ošacení i humanitárních sbírek, úklid
prostor šatníku nebo i případná správka poškozeného ošacení.
Šatník v datech:

opakovaně využilo 340 osob

202 osob z Rumburku a Starých Křečan

54 z Vansdorfu a přilehlých obcí

45 osob ze Šluknova, Mikulášovice, Velký Šenov a Dolní
Podluží

18 osob z Krásné Lípy

19 osob z Jiříkova

2 osoby z Prahy (přijeli za prací)

Osoby sociálně slabé, bez přístřeší, klienti Azylového domu a
K - centra v Rumburku, osoby postižené požárem
Poděkování patří všem, kteří nám v roce 2018 darovali ošacení a
pomáhali tak s námi. Děkujeme také paní Ing. Andree
Bartůňkové, která darovala přebytky z pravidelných bazárků.
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8
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“

Účel sbírky – projekt rumburské charity
Částka 28.702,- Kč (65% z vytěžené částky se
vrací zpět, kde byla vykoledována) byla v tomto
roce použita na provoz sociální služby Občanská
poradna Rumburk a kontaktního místa Šluknov,
která poskytuje bezplatné poradenství osobám v krizi.
Z tříkrálové sbírky 2018 čerpáno

5.096 Kč na energie
 19.305 Kč na ostatní služby (inform.databáze,školení, telefon,..)

4.301 Kč na jiné provozní náklady (pojištění služeb)
Sbírka v datech
 Počet - 12 skupinek, 10 pokladniček
 Počet dobrovolníků – 63
 Města a obce- Rumburk, Jiříkov, Filipov, Staré Křečany
 Vytěžená částka - 41.208,- Kč
Pořadatelem této veřejné sbírky je
Charita ČR.
Dle místních zvyklostí v době
připomínky Tří králů organizují
jednotlivé místní charity skupinky
koledníků, doprovodné akce i
distribuci pokladniček v celé České
republice, často i ve spolupráci
s různými organizacemi.
Koncert Tříkrálové sbírky 2018 v kostele Sv. Bartoloměje v Rumburku
5. 1. 2018, zpívá Sdružení Varnsdorfské Náhodou.

Participující osoby
Koordinátor sbírky - Bc. Pavla Brodinová, DiS.
Vedoucí skupinek a ostatní dobrovolníci
Pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou
Římskokatolická farnost Rumburk, Jiříkov
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Tříkráloví koledníci – 6.1.2018
Staré Křečany (foto vlevo)

Rozpečeťování pokladniček – 17.1.2018
Jiříkov

Tříkráloví koledníci
– 6.1.2018 Staré
Křečany

Tříkráloví koledníci
– 6.1.2018 Rumburk
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„VÝKON TRESTU OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ“
(dále jen OPP)

Místo výkonu
O druhu a místě výkonu OPP rozhodne okresní soud, který trest
obecně prospěšných prací uložil, na návrh probačního úředníka. OPP
je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném
čase nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto
trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený:
a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní
nebo zákonné překážky, nebo
b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.
Podmínky
Na základě Rozhodnutí okresního soudu lze v Oblastní charitě
Rumburk vykonat trest OPP, který byl tímto soudem uložen.
Co jsou OPP
OPP jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem – tj. trestem
nespojeným s odnětím svobody – v České republice. Nabízejí
odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní
aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané OPP
přinášejí prospěch jak společnosti, (práce odsouzených sleduje
obecný prospěch), tak odsouzenému, který v případě vykonaných
OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“, řečí právníků: „dojde
k zahlazení odsouzení“. Nelze také pominout nesporný finanční
přínos této alternativy, která nezatěžuje stát vysokými náklady, jako
věznění a přinášejí státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.
OPP Vám může soud uložit v rozsahu 50-300 hodin, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5
let.
Kontaktní osoby: Martina Škodová, DiS.; Bc. Pavla Brodinová, DiS.
OPP v datech
 V roce 2018 2 muži a 1 žena
 odpracovali 147,5 hodin.
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„VÝKON ODBORNÉ PRAXE, ODBORNÉ STÁŽE“
Organizace umožňuje studentům výkon odborné praxe v zařízeních
sociálních služeb (sociálních službách, projektech).
Cíl praxe
Cílem je, aby studenti:
 Získali zkušenosti s prací s uživateli sociálních služeb.
 Ověřili si své schopnosti a dovednosti pro působení v
zařízeních sociálních služeb.
 Získali informace a seznámili se s širokým spektrem cílových
skupin i jejich sociálními a výchovnými problémy, možnostmi a
metodami jejich řešení.
 Konfrontovali teoretické poznatky s životní realitou.
 Získali zkušenosti s prací s klienty i spolupracovníky.
 Zjistili, že v některé oblasti (problematice) nechtějí nebo
nemohu pracovat.
Průběh praxe
 Podpis Smlouvy o výkonu praxe
 Sjednání termínu nástupu s kontaktní osobou pro výkon praxe
vč. průběhu praxe
 Proškolení o BOZP a PO, Prohlášení o mlčenlivosti,
seznámení se s prostory a pracovníky, seznámení se s
metodikou služby, samostatná práce pod dohledem sociálního
pracovníka, administrativní činnosti, apod.
 Hodnocení praxe (praktikant i organizace)
Statistika
V roce 2018 v organizaci vykonalo Odbornou praxi 3 praktikanti,
z toho 1 frektventant kvalifikačního kurzu, 1 studentka z UJEP
Ústí n Labem, 1 studentka ze SLŠ a SOŠ Šluknov.
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„POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM
OSOBÁM“
Oblastní charita Rumburk byla zapojena do projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám“, který byl podpořen finančními prostředky
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního
rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální
pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu. Od
ledna do prosince roku 2018 rumburská charita distribuovala
potravinové a materiální balíčky, kterých bylo několik variant.
Obsahovaly základní potřebné potraviny a hygienu, vždy s ohledem
na to, komu byly určeny. Balíčky byly postupně zaváženy do
výdejních míst, odkud již putovaly přímo podpořeným osobám.
Cílem bylo pomáhat tam, kde bylo potřeba a přispívat k sociálnímu
začleňování. Vzhledem k tomu, že Charita ČR má zastoupení
v největším počtu regionů, zná velmi dobře skutečné potřeby lidí
v nouzi. Pomoc byla tedy opravdu adresná a byla poskytována
anonymně. Cílovým skupinám byly nabízeny i další doprovodné
aktivity, např. sociální poradenství, zprostředkování sociální služby či
finanční nebo výživové poradenství aj.
Cílovou skupinou byli například lidé bez domova, lidé ohroženi
ztrátou bydlení, sociálně slabí, finančně deprivované rodiny s dětmi,
nebo lidé ohrožené ztrátou bydlení.
Výdej pomoci byl každý čtvrtek od 9,30 do 11,30 hodin na adrese ul.
Sukova 1055/24, Rumburk.
Pravidla výdeje potravinové a materiální pomoci
1. Výdeji materiální pomoci předcházela konzultace s pracovnicí,
která na základě posouzení zprostředkovala tuto pomoc.
2. Pomoc se poskytovala zpravidla 1x za měsíc a to dle situace
žadatele.
3. Pomoc byla nenároková.
4. Poskytovala se osobám z cílových skupiny projektu
(materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova
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nebo ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou
pracovní intenzitou a další osoby ve vážné životní nouzi).
5. Výdej pomoci probíhal na místě tomu určeném – označeno
letákem projektu
6. Materiální pomoc nebyla poskytována osobám porušujícím
nejzákladnější pravidla slušného chování a vystupování a
osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání
s pomocí.
Projekt v datech
 Vydáno 6.047 ks potravin
 Vydáno 1.256 ks úklidových prostředků a hygienických potřeb
 Vydáno 680 domácích potřeb
 Podpořeno unikátně 209 osob
 Podpořeno opakovaně 940 osob
Participující osoby
Dobrovolní pracovníci:
Bc. Pavla Brodinová, DiS.; Martina
Škodová, DiS.; František Škoda
Na tuto materiální pomoc nebyl
zákonný ani automatický nárok a
záleželo na pracovnících každé
organizace, jak individuálně vyhodnotili
nutnost i četnost poskytnuté pomoci.
V případě podezření na zneužití
pomoci,
při
projevech
rasové
nesnášenlivosti,
nebo
pokud
obdarované
osoby
porušovaly
nejzákladnější
pravidla
slušného
chování a vystupování, byli pracovníci
oprávněni pomoc odmítnout.
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V. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Účetnictví se v roce 2018 řídilo obecně platnými zásadami
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou 504/2002 Sb., kterými se stanoví účtová
osnova a postupy účtování pro NNO.
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VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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„DEN DĚTÍ“
1. června 2018
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VI. DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
Co je dobrovolnictví?
„Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch
druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého
času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i
obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu,
ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává
zkušenosti a nezřídka i přátelství.“
Pomoc dobrovolníků využíváme zejména:
 jako nástroj podpory ohroženým dětem (dobrovolník pomáhá
s praktickým nácvikem činností, které rozvíjí dovednosti dětí,
podporuje je v jejich zdravém vývoji)
 jako nástroj podpory sociálně slabých (dobrovolník pomáhá
třídit, rovnat a balit ošacení v sociálním šatníku)
 při tradiční Tříkrálové sbírce (příprava i samotná realizace)
Děkujeme
Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při přípravě i samotné
realizaci Tříkrálové sbírky 2018. Celkem se účastnilo 63 osob.
Dále paní Černohorské Janě, Neckářové Aleně, za obětavou
pomoc v sociálním šatníku. Panu Janu Brodinovi za pomoc
v Občanské poradně Rumburk.
Panu Čestmíru Minaříkovi děkujeme za vypěstování truhlíkových
květin, které celé léto zkrášlují prostory organizace venku.
Celkovým počtem 988,5 hodin tito dobrovolníci pomohli veřejně
prospěšným projektům.
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VII. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Asociace občanských poraden Praha, Cedr-komunitní spolek, Česká
asociace streetwork Praha, Diakonie Broumov, Diecézní charita
Litoměřice, Domaschke Gertrud a Jurij, Katholische Pfarre
Leutersdorf, K – centrum Rumburk – White Light, Klub českých
turistů Rumburk, Loreta Rumburk, Město Rumburk, Město Veký
Šenov, Městská policie Rumburk, Muzeum Rumburk, PČR Rumburk,
PMS ČR středisko Rumburk, Římskokatolická farnost Rumburk a
Jiříkov, Spirála o.s., Speciální ZŠ a Praktická škola Rumburk, Střední
lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, ÚP Děčín, ZŠ
Tyršova Rumburk, ZŠ Horní Jindřichov Rumburk, ZŠ Velký Šenov….
Na fotografii níže akce nízkoprahového klubu

Květen – Truhlářská dílna-stoličky

Červen – Vítání prázdnin

.
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VIII. SPONZOŘI, DÁRCI

Asociace občanských poraden
Brodinová Pavla, Bc.
Československá obchodní banka

Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR
MUDr. Jan Bělič

Diecézní charita Litoměřice

Mgr. Ritschel Milan

Domaschke Gertrud a Jurij

Pěvecké sdružení Varnsdorfské
Náhodou

Katholische Pfarre „Maria
Himmelfahrt“ Leutersdorf
Klub českých turistů – odbor
Rumburk

Poštovní spořitelna, a.s.
Formánek Jaroslav, Rumburk
Studenti Gymnázia Rumburk

Koutníková Darina

Škodová Martina, DiS.

Město Rumburk

Tříkrálová sbírka 2018

Minařík Čestmír

Ústecký kraj
a další

34

8

2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA

IX. PODĚKOVÁNÍ
Vážení dárci, sponzoři, instituce, dobrovolníci a přátelé,
Dovolte mi na závěr, abych upřímně poděkovala všem, kteří
nás po celý rok podporovali. Naši poctivou práci bychom bez
jejich pomoci nemohli vykonávat.
Zvláštní poděkování patří panu faráři Jozefu Kujanovi a
biskupovi Mons. Janu Baxantovi, kteří rumburské charitě
pomáhali svou modlitbou a službou.
Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům a
dárcům.

S úctou Martina Škodová, DiS.
Ředitelka Oblastní charity Rumburk
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„Loretánská noc 18. 5. 2018“ – prezentace služeb organizace

OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK
Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
Tel: 412 384 744, 412 384 745 Fax: 412 332 774
E-mail: reditel@charitarumburk.cz
www.charitarumburk.cz

Korunové konto: ČS a.s. Rumburk 0922863339 / 0800
Text: zaměstnanci OCH Rumburk
Fotografie: archiv OCH Rumburk
Náklad: 80 výtisků
Grafická úprava, příprava: Martina Škodová, DiS.
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