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I. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, příznivci, spolupracovníci,
ve Vašich rukou právě držíte patnáctou výroční zprávu a my doufáme,
že se nám podaří předložit Vám v příštím roce i tu šestnáctou. Tím chci
říci, že i přes úskalí věřím, že právě díky Vám všem se nám podaří i
v roce následujícím naplňovat naše poslání, tj. pomáhat těm, kteří to
potřebují.
Pracovníci Oblastní charity Rumburk se svou prací každý den snaží
naplňovat nejen poslání jednotlivých služeb, ale aktivně se podílejí na
řešení palčivých problémů Šluknovského výběžku. V rámci pracovních
setkání komunitního plánování a dalších skupin, prosazují důležitost
spolupráce poskytovatelů těchto služeb a jejich návaznost tak, aby
pomoc potřebným byla efektivní, komplexní a smysluplná.
I tento rok bych chtěla poděkovat Vám všem za neustálou a
neutuchající podporu v dnešních složitých časech, kdy se i taková
činnost, jako je pomoc nejpotřebnějším, musí obhajovat.
Naše poděkování patří všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem
pomáhají. Bez podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Města
Rumburk, Ústeckého kraje a dalších sponzorů by naše projekty, jako je
odborné sociální poradenství, nízkoprahový klub pro děti a mládež a
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, nemohly pomáhat právě
tam, kde je to potřeba.
Martina Škodová, DiS.
Ředitelka Oblastní charity Rumburk
„Naděje je schopnost být dobré mysli i v situacích, jež vypadají
beznadějně“
Gilbert Keith Chesterton
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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.
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. (ředitelka OCH Rbk)
PaedDr. Miloslava Sembdnerová (vedoucí IPS UP)
Mgr. Karel Diviš (sociální pracovník UP Rumburk)
Ing. Blažena Motlová (projekt. manager SOŠ Vdf)
Monika Hrochová, DiS. (ekonomka OCH Rbk)
Jana Lipská (důchodkyně)
Jana Navrátilová (důchodkyně)

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 na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

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 na principu nízkoprahovosti, formou
ambulantní.
Provoz byl zajištěn od 1. 1. do 31. 12. 2013 v prostorách pronajatých od
Města Rumburk 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. V roce
2013 eviduje zařízení 3 336 intervencí (134 uživatelů, kteří se aktivně
podíleli na individuálních plánech).
Při práci s dětmi je kladen důraz na
individuální přístup, v zařízení mají
uživatelé i pracovníci svá práva i
povinnosti. Nejčastěji se řešily zakázky
uživatelů se zaměřením na volný čas a
záliby, partnerské a jiné vztahy,
výchova a vzdělávání. Výjimkou nebyl
ani zájem o doučování, pomoc
s vyřizováním osobních dokladů nebo
se zaměstnáním.
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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. Do těchto činností se aktivně
zapojilo 1 286 uživatelů.

Červenec - Keramika

Duben – 1. Pomoc

Únor - Třídím, třídíš, třídíme

Pracovníci služby
Martina Škodová, DiS., ředitel a sociální pracovník (0,5 ú)
Monika Hrochová, DiS., účetní a ekonom (0,5 ú)
František Škoda, pracovník v sociálních službách (1ú – 7,5 měs.)
Valenta Filip, pracovník v sociálních službách (1 ú – 5 měs. zástup)
Zdeňka Mlatečková, pracovník v sociálních službách (1 ú)
Jiří Hroch, Pertlová Tea – dobrovolníci
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„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“
Služba registrována na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Posláním služby byla pomoc a podpora soběstačnosti rodin s dětmi
v jejich přirozeném prostředí, nacházejících se v tíživé životní situaci,
kterou samy nezvládaly a chtěly ji řešit.
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.
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 2013 služba evidovala v 6 rodinách 480 návštěv
Služba byla poskytována jednou asistentkou ve správním obvodu měst
Rumburk a Varnsdorf. Není výjimkou, že se rodiny 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.
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Aktivity služby:
V roce 2013 bylo zrealizováno 15 akcí, jejichž cílem byl nácvik sociálních
dovedností a kompetencí, kontakt se společenským prostředím, s vlastní
rodinou a podpora sociálního začleňování. Celkem se těchto akcí
zúčastnilo 189 osob z řad uživatelů.

Říjen – Helloween, tvoření z dýní

Prosinec – Pečení cukroví, nácvik kuchařských dovedností

Pracovníci služby
Martina Škodová, DiS., ředitel a sociální pracovník (0,25 ú)
Monika Hrochová, DiS., účetní a ekonom (0,25 ú)
Dáša Minaříková, DiS., sociální pracovník (1 ú)
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„Občanská poradna Rumburk„
Člen Asociace občanských poraden
Služba registrována na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

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. 2013 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 a 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. kromě letních prázdnin.
Statistika poradenství:
V roce 2013 poradna poskytla celkem 466 konzultací, z toho byla
služba poskytnuta opakovaně 68 uživatelům a 398 novým
uživatelům. Bylo zodpovězeno celkem 827 dotazů (tj.o 135 více než
v roce 2011).
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Nejčastější dotazy
 Občanské soudní řízení
 Rodina a mezilidské
vztahy
 Občanskoprávní vztahy
 Problematika
zadlužování občanů
 Bydlení
 Sociální služby
Poradna se od roku 2008 aktivně podílí ve spolupráci s AOP
Praha
na projektu
„Dluhové
poradenství“.
Součástí
poradenství v této oblasti je i prevence, tj. realizace odborných
seminářů týkajících se této problematiky.
V tomto roce
bylo dluhové
poradenství
poskytnuto
135 osobám.

Pracovníci služby
Martina Škodová, DiS., ředitel (0,25 ú)
Monika Hrochová, DiS., účetní a ekonom (0,25 ú)
Bc. Pavla Nekdová, DiS., vedoucí poradny, sociální pracovník (1 ú)
Mgr. Milan Ritschel, sociální pracovník (DPP)
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IV. DALŠÍ ČINNOST
„Sociální šatník“

Cílovou skupinou byli lidé bez
domova, sociálně potřební, uprchlické
tábory a klienti ostatních projektů
oblastní charity. Šatník kontaktovali lidé
z celého Šluknovského výběžku.
Provoz šatníku byl po celý
zajišťován v provozních hodinách:
Út a Čt od 13,00 do 16,00 hodin.

rok
27.11.2012 Expedice sbírky

Pracovníci služby
Dáša Minaříková, DiS., vedoucí šatníku
Andrea Rybenská a Michaela Hrušková, dobrovolnice
Alena Neckářová a Jana Černohorská, dobrovolnice
Do pravidelných činností v šatníku patří koordinace provozu šatníku,
třídění ošacení, odvozu přebytků ošacení i humanitárních sbírek,
úklid prostor šatníku nebo i případná správka poškozeného ošacení.
Statistická data: V průběhu roku 2013
službu využilo celkem 841 lidí (z toho
211 mužů, 220 žen a 410 dětí), kteří si
ošacení v průběhu roku vyzvedávali
bezplatně. To je o 541 osob více než
např. v roce 2008. Materiální pomoc byla
poskytována především osobám bez
přístřeší, klientům Azylového domu a K - centra v Rumburku. Mimo
to šatník pomáhal i uživatelům sociálních služeb Oblastní charity
Rumburk, zejména rodinám s dětmi.
Stejně jako v minulých letech bylo i v loňském roce dvakrát
poskytnuto přebytečné ošacení Diakonii v Broumově (i v rámci
humanitární sbírky).
Poděkování patří všem, kteří nám v roce 2013 darovali ošacení
a pomáhali tak s námi. Děkujeme.
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„Tříkrálová sbírka“
Pořadatelem této veřejné sbírky je Sdružení
Charita ČR.
Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů
chodí do domácností, institucí a po ulicích v celé
České republice skupinky Tří králů s koledou a
vybírají do kasiček příspěvky od občanů. Lidem je tak umožněno
podílet se na tomto charitním díle.
V Rumburku a jeho okolních obcích tuto sbírku organizuje Oblastní
charita Rumburk za pomoci Salesiánského střediska mládeže Jiříkov
a Římskokatolické farnosti Rumburk, Jiříkov.
Obecný účel sbírky
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla.
Kde prostředky v Rumburku pomáhají?
Získané prostředky byly v tomto roce použity na provoz „Občanské
poradny Rumburk“, a jejího kont. místa „Šluknov“, kterou provozuje
Oblastní charita Rumburk.

Koncert v kostele sv.
Bartoloměje 4.1.2013
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Participující osoby
Organizátoři - Bc. P. Nekudová, DiS. a další pracovníci OCH
Vedoucí skupinek a ostatní dobrovolníci (cca 10 osob)
Děti a mládež - Tři králové (33 osob)
Pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou
Výtěžek sbírky
Celkem 10 skupinek vykoledovalo 21.181,- Kč. Na rumburskou
občanskou poradnu pak z této částky připadlo 65%, zbylých 35% je
použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a na režii sbírky.

Na fotografii vpravo nahoře – koledníci v Jiříkově
Na fotografii vpravo dole – požehnání koledníkům v
Rumburku
Zahájení Tříkrálové sbírky 4. 1. 2013
Město Rumburk
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V. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Účetnictví se v roce 2013 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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ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ORGANIZACE
Analýza výnosů (v Kč)
MPSV ČR
Úřad vlády ČR – program Prevence soc. vyloučení a kom. práce
Ústecký kraj
Město Rumburk
Asociace občanských poraden (dluhové poradenství)
Tříkrálová sbírka 2013
Finanční + věcné dary
Příspěvky účastníků na akce
Tržby z prodeje služeb
Ostatní
Výnosy celkem
Analýza nákladů (v Kč)
Spotřeba potravin
Vybavení (DDHM do 40 tis.)
Spotřeba materiálu – tábor
Spotřeba materiálu – volnočasové akce
Spotřeba materiálu (hygien. a úklid. prostř.,soft.,ceniny,ost.)
Vybavení (DNHM do 40 tis.)
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné zaměstnanců
Cestovné – volnočasové akce
Poštovné
Telekomunikační služby
Ostatní služby - tábor
Ostatní služby – volnočasové akce
Právní a ekonomické služby
Školení a vzdělávání zaměstnanců
Teplo, vodné, stočné
Nájemné
Ostatní služby (Mediatel,komun.odpad,web,inf.dat AOP,has.p)
Osobní náklady
Daň silniční
Pojištění služeb
Ostatní provozní náklady - tábor
Ostatní provozní náklady – volnočasové akce
Zákonné úrazové pojištění
Jiné ostatní náklady (popl.BÚ,správní,členské,rozhl.pop.,úroky,kurz.ztr.)
Členské příspěvky (AOP, ČAS)
Náklady celkem
Zisk

1.311.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
65.000,00
15.198,00
76.564,74
1.371,00
12.116,00
31.432,00
1.832.681,74
84.348,50
3.499,00
0,00
130,00
11.085,00
0,00
18.913,00
25.713,00
4.213,00
13.352,00
374,00
1.235,00
25.672,64
0,00
560,00
12.100,00
5.000,00
187.480,00
201,00
47.508,60
1.370.881,00
225,00
5.205,00
0,00
295,00
4.295,00
5.396,00
5.000,00
1.832.681,74
0,00
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VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VI. FOTOGALERIE
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“

„Soutěže rodin“ 29. 8. 2013

„Čarodějnice“ 30. 4. 2013

„Krásami Lužických hor na kolech“ – 25. – 26. 7. 2013
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„Žijeme spolu“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mláde

„Nocování na téma dospívání“
19.- 20. 2. 2013

„Otevírání zahrady“ – 24 . 5. 2013

„Truhlářská dílna“ –16. 8. 2013

„Kadeřničení“ – 10.4. 2013

„Krásami Lužických hor na kolech
22.- 23.7. 2013

„Helloween“ – 30. 10. 2013
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Loretánské slavnosti
Pracovníci Oblastní charity Rumburk prezentovali služby rumburské charity i práce
uživatelů těchto služeb, současně zajišťovali i tvořivou dílnu pro návštěvníky výstavy 14. září 2013

Vzdělávání 2013/2014
Pracovníci Oblastní charity Rumburk
prezentovali služby organizace i práce
uživatelů na propagační akci Úřadu
práce Rumburk. Jedná se zejména o
prezentaci škol, ale také mimoškolních
činností.
5. – 6.. listopadu 2013

Rozsvícení Vánočního
stromu na rumburském
náměstí
Pracovníci Oblastní charity Rumburk
prezentovali služby organizace i práce
uživatelů, v rámci akce zajišťovali
tvořivé dílny nejen pro děti, charita se
podílela rovněž na přípravě výzdoby
hlavního pódia
30. listopadu 2013
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„DEN DĚTÍ“
30. května 2013
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VII. 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, kteří pomáhali při přípravě i samotné realizaci Tříkrálové
sbírky 2013. Celkem se účastnilo 117 osob.
Dále paní Černohorské Janě, Hruškové Michaele, Neckářové
Aleně, Rybenské Andree za obětavou pomoc v sociálním šatníku.
Panu Jiřímu Hrochovi za správu internetové sítě v organizaci.
Poděkování si zaslouží také Tea Pertlová, která pomáhala při
přípravě
a
realizaci
některých
volnočasových
akcí
v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež.
Panu Čestmíru Minaříkovi děkujeme za přípravu truhlíkových
květin a pomoc při realizaci akcí pro rodiny s dětmi.
Celkovým počtem 828 hodin tito dobrovolníci pomohli veřejně
prospěšným projektům.
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VIII. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Agentura Pondělí , Asociace občanských poraden Praha, Azylový
dům sv. Máří Magdaleny - Jiřetín pod Jedlovou, Česká asociace
streetwork Praha, Diakonie Broumov, Diecézní charita Litoměřice,
Domaschke Gertrud a Jurij, Jabok Praha, Katholische Pfarre
Leutersdorf, K – centrum Rumburk – White Light, Klub českých
turistů Rumburk, Loreta Rumburk, Město Rumburk, Město Varnsdorf,
Městská policie Rumburk, Muzeum Rumburk, PČR Rumburk, PMS
ČR středisko Rumburk, Rozhledna Hrádek Varnsdorf – paní Jupová,
Římskokatolická farnost Rumburk a Jiříkov, Spirála o.s., Speciální
základní škola Rumburk, SŠS a Lesnická Šluknov, Střední
zdravotnická škola Rumburk, UNILES a.s. Rumburk, ÚP Děčín,….
Na fotografii níže - prezentace organizace, velikonoční výstava
Rozhledna Hrádek ve Varnsdorfu

Na fotografii níže – prezentace organizace
Slavnosti města Rumburk
17. srpna 2013
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IX. SPONZOŘI, DÁRCI

Amway s.r.o.
Asociace občanských poraden

Mgr. Ritschel Milan

Československá obchodní banka

Pěvecké sdružení Varnsdorfské
Náhodou

Domaschke Gertrud a Jurij

Poštovní spořitelna, a.s.

Hrochová Monika, DiS.
Kirch Gemeinde Seifhennersdorf
Klub českých turistů – odbor
Rumburk
Koutníková D.
Limma Food s.r.o., Česká
Kamenice

Formánek Jaroslav
Studenti, rodiče a učitelé SOŠ
Česká Lípa
Škoda František
Škodová Martina, DiS.
Tříkrálová sbírka 2013

Úřad vlády České republiky a Rady
vlády pro záležitosti romské
Ministerstvo práce a sociálních věcí menšiny
ČR
Ústecký kraj
MUDr. Jan Bělič
Katholische Pfarre „Maria
Mgr. Halama Martin
Himmelfahrt“ Leutersdorf a další
Město Rumburk
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X. 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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„Tak vnímá DOBRO a ZLO dvanáctiletá Kačka,
uživatelka nízkoprahového klubu“

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: 90 výtisků
Grafická úprava, příprava: Martina Škodová, DiS.
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