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2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

I. ÚVODNÍ SLOVO
Ohlédnutí….
Kdyţ jsme před jedenácti lety začínali činnost ve Farní charitě v Rumburku, skákali
jsme do neznámé vody. Neměli jsme zkušenosti, ale byli jsme vyzbrojeni nadšením,
nápady, obětavostí a chutí pracovat. Vytvořil se skvělý tým lidí, zaměstnanců a
dobrovolných pracovníků, nejprve pod vedením ředitelky Zdeňky Ondrušové a
později Martiny Škodové, který vykonal velký kus práce pro své bliţní. Spektrum
činnosti navázalo na jiţ fungující sociální šatník vznikem nízkoprahového zařízení
„Poradna pro ohroţenou mládeţ“, jehoţ cílem byla prevence kriminality. Vytvořila se
Pečovatelská sluţba pro staré a opuštěné a postiţené občany, projekt Pryč se
samotou pro seniory v sociální izolaci, Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi,
Asistenční sluţba pro rodiny s mentálně postiţenými dětmi, Předškolní zařízení
Josífek, Občanská poradna, probační program Začínáme znovu a Noclehárna pro
občany bez domova. Veliké úsilí vynaloţila charita při povodních, které postihly ČR
v roce 2002, organizovala humanitární sbírky a zásobovala postiţené oblasti.
Humanitární pomoc byla posílána i do jiných, katastrofou postiţených států světa.
Výtěţky z kaţdoročně pořádané Tříkrálové sbírky slouţí na podporu sociálně
potřebných v celé ČR.
Důleţitou formou činnosti byla i mezinárodní spolupráce se sociálními organizacemi
v SRN Bischof –Benno-Haus Schmochtitz.EEB Sachsen Dresden, EEB Sachsen
Dresden, FEZ Zűttau, GÜSA Gőrlitz a IBZ –St.Marienthal – Ostritz.
Nelze v několika řádcích vyčíslit to nesmírné úsilí lidí zapojených do činnosti charity
ani stovky akcí, které byly uskutečněny. Nelze ani zachytit úsměvy dětí, radost
obdarovaných a vděčnost těch, kterým bylo pomoţeno.
Přeji Farní charitě v Rumburku mnoho sil, plamen v srdci, podporu institucí, nadací,
dobrovolných dárců a Boţí poţehnání.
PaedDr.Miloslava Sembdnerová
dobrovolný pracovník a člen rady Farní charity v Rumburku

„Chceš-li pohnout světem, musíš pohnout nejdřív sám sebou.“
Sokratés
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II. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Vznik organizace
Farní charita Rumburk byla zřízena biskupem litoměřické diecéze, Mons.
ThDr. Josefem Kouklem, na návrh ředitele, prezidenta a víceprezidenta
Diecézní charity zřizovací listinou dne 1. 6. 1999.

Poslání organizace
Posláním charity je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských
zásad bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, náboţenství,
státní a politickou příslušnost.

Registrace
Farní charita Rumburk je registrována v Rejstříku církevních 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 farní charity
Sídlo organizace je na adrese Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk.
Ředitel

Martina Škodová

Rada FCH

P. Jozef Kujan SBD farář
Martina Škodová (ředitelka FCH Rbk)
PaedDr. Miloslava Sembdnerová (vedoucí IPS UP)
Bc. Karel Diviš (OSVaZ MÚ Rumburk)
Ing. Blaţena Motlová (projektový manager SOŠ Vdf)
Monika Hrochová (ekonomka FCH Rbk)
Jana Lipská (důchodkyně)
Jana Navrátilová (důchodkyně)

Ekonomická rada
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III. PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
„Ţijeme spolu“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ
Skupinový člen České asociace streetwork.
Sluţba registrována na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Posláním NZDM bylo poskytovat dětem a mládeţi 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 ţivotním způsobu.
Cílem bylo minimalizovat moţná rizika související s jejich způsobem
ţivota, umoţnit 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 mládeţ ve věku od 6 do 26
let, ze sociálně slabých a neintegrovaných rodin, ze speciálních škol,
nezaměstnaná mládeţ a děti, které nemohou nebo nechtějí vyuţívat
nabídky sluţeb jiných institucí.
Sluţby byly poskytovány na principu nízkoprahovosti, formou ambulantní.
Provoz byl zajištěn od 1. 1. do 31. 12. 2009 v prostorách pronajatých od
Města Rumburk v Sukově ul. 1055/24. Otevřeno bylo kaţdý všední den od
13,00 do 18,00 hodin kromě čtvrtka, který byl vyhrazen pro administrativu,
supervize, porady, plánování a přípravy aktivit. V roce 2009 eviduje
zařízení 2 559 intervencí (41 klientů, kteří se aktivně podíleli na
individuálních plánech).
Některé aktivity probíhaly i v sobotu či v neděli (hudební vystoupení,
víkendové akce apod.)
Výčet zrealizovaných aktivit (celkem 62 akcí)
Sáňkování na Stráţném Vrchu (7 kontaktů)
Bruslení 4x (23 kontaktů)
Minidiskotéka 6x (97 kontaktů)
Tak trochu jiný výlet - USP Šluknov (9 kontaktů)
Vernisáţ – Společně na cestě (8 kontaktů)
Turnaj ve stolním fotbálku 4x (33 kontaktů)
Valentýnská zábava (12 kontaktů)
Taneční soutěţ (6 kontaktů)
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Plavání 4x (20 kontaktů)
Workshop na téma Dluhy (14 kontaktů)
Ples NZDM (57 kontaktů)
Karneval (29 kontaktů)
Jarní vycházka po okolí (6 kontaktů)
Jarní a podzimní hrabání (14 kontaktů)
Velikonoční odpoledne (18 kontaktů)
Návštěva útulku v Rumburku (3 kontakty)
Výlet na Hrádek ve Varnsdrorfu (5 kontaktů)
Vycházka za historickými objekty v Rumburku (6 kontaktů)
Pálení čarodejnic (15 kontaktů)
Beatbox (4 kontakty)
Závody koloběţek (6 kontaktů)
Malování na plátno (2 kontakty)
Den dětí (18 kontaktů)
Přednáška o hygieně (7)
Přednáška BESIP (22)
Oslava konce školního roku (9)
Stanování na zahradě charity
(12 kontaktů)
Výroba prázdninových náramků
(8 kontaktů)
Cyklovýlet do Kyjovského údolí (12 kontaktů)
Dymník - pěší výlet (8 kontaktů)
Nocování v klubovně (9 kontaktů)
Rozloučení s prázdninami (9 kontaktů)
Točím, točíš, točíme keramiku – v rámci Týdne NZDM (14 kontaktů)
Minicarusošou (10 kontaktů)
Střelba jako na pouti (8 kontaktů)
Den charity (10 kontaktů)
Muzeum v Rumburku – výstava (8 kontaktů)
Soutěţní odpoledne (9 kontaktů)
Halloweenská zábava (21 kontaktů)
Třídím, třídíš, třídíme odpady (12 kontaktů)
Přednáška o Africe (16 kontaktů)
Karnevalová diskotéka (19 kontaktů)
Výlet do libereckého Babylonu (12 kontaktů)
Prezentace zařízení na rozsvícení vánoč. stromu na Luţickém nám. (8 kontaktů)
Mikulášská besídka s nadílkou (19 kontaktů)
Vánoční besídka (36 kontaktů)
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„Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi“
Sluţba registrována na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Posláním projektu byla pomoc a podpora soběstačnosti rodin s dětmi
v jejich přirozeném prostředí, nacházejících se v tíţivé ţivotní 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 klienty.
Sluţby byly poskytovány bezplatnou asistencí s individuálním přístupem
k rodině v přirozeném prostředí a na základě dobrovolnosti klienta.
Byly to především sluţby sociálně terapeutické, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, výchovné a vzdělávací sluţby a pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Statistická data: v roce 2009 sluţba evidovala v 7 rodinách 219 návštěv
(14 dospělých a 25 dětí). Sluţba byla poskytována v Rumburku, ve
Šluknově, ve Starých Křečanech, ve Varnsdorfu a v Krásné Lípě.

Výčet zrealizovaných akcí:
V tomto roce bylo zrealizováno 32 akcí, které podporovaly u klientů nácvik
sociálních dovedností a kompetencí, kontakt se společenským prostředím,
s vlastní rodinou a vedly k podpoře sociálního začleňování. Celkem se
těchto akcí zúčastnilo 227 osob z řad klientů a 58 hostů.
Příprava jarní dekorace (výroba v domácím prostředí)
FEZ Zittau – Po stopách mlýnského kola
Velikonoční odpoledne
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V. ročník soutěţe - Cvrnkačka
Den dětí v Ţitavě
IX. ročník soutěţe - Prima rodina
Krásami Luţických hor na kolech
IX. ročník Závody koloběţek
Ţitava - Vše kolem brambor
Den charity
Den otevřených dveří charity

IX. ročník Hledání pokladu
Seminář „Rodinný rozpočet,
dluhová past“
Halloween
Setkání s čerty a Mikulášem
Mikuláš s Frauen-Euro-Zentrem
Vánoční nadílka
PC studovna 15x

Ve dnech 14.-15.7.
2009 byla
uspořádána
sportovně rekreační
akce
„Krásami Luţických
hor na kolech“
s přenocováním pod
stanem na osadě
Kopec.

Dne 30. května 2009
byl uspořádán jiţ
V. ročník soutěţe
„Cvrnkačka“.
Jejím cílem je vrátit
zpět starou
zapomenutou hru
s kuličkami, procvičit
jemnou motoriku a
ukázat rodinám, jak
se dá společně
s dětmi trávit volný
čas.
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2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA
„Občanská poradna Rumburk„
Člen Asociace občanských poraden
Sluţba 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 sluţeb 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 sluţeb
Cílem občanského poradenství bylo umoţnit lidem, kteří se dostali do
nepříznivé ţivotní 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.
V dnech 3.3., 15.6. a
25.9 2009 byly pro
klienty
nízkoprahového
zařízení a rodiny
s dětmi uspořádány
semináře na téma
„Co můţeš řešit
dnes, neodkládej na
zítřek“ a „Rodinný
rozpočet, dluhová
past“.
Jejich cílem bylo
seznámení
se důsledky
pasivního přístupu
ke svým dluhům.
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Občanské poradenství:
 je odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých
sociálních situací
 je charakteristické způsobem práce s uţivatelem sluţby,
zplnomocňováním uţivatele a komplexním přístupem k uţivateli a
k jeho situaci
 je zaloţeno 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. 2009 v bezbariérových
prostorách, pronajatých od Města Rumburk v Sukově ul. 1055/24.
Provozní doba byla v Po, Út, St, Pá: 9-12 hod. a Po a St. 13-15,30
hod. Čtvrteční provoz byl omezen jen na objednávání klientů.
Důvodem bylo vzdělávání vedoucí poradny.
Statistika poradenství:
V roce 2009 poradna poskytla celkem 481 konzultací, z toho byla
sluţba poskytnuta opakovaně 46 klientům a 435 novým klientům,
bolo zodpovězeno celkem 612 dotazů. Více se na poradnu obracely
ţeny 50,6 % neţ muţi 40,5 %, ale i organizace 1,1 % a více klientů
dohromady 7,8 %. Oproti roku 2008 kontaktovalo poradnu o 97
klientů více.
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Nejčastější dotazy se týkaly občanského soudního řízení, dále
bydlení na základě nájemní smlouvy, finanční a rozpočtové
problematiky a problematiky majetkoprávních vztahů.
Zapojení poradny
Poradna se opět zapojila do spolupráce s AOP Praha v projektu
„Dluhové poradenství“. Nadále „Zajišťovala občanské poradenství
se zřetelem na bytovou politiku“ a „Spotřebitelské poradenství“.
Ekonomické informace Občanské poradny Rumburk
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„Sociální šatník“
Cílovou skupinou byli lidé
bez
domova,
sociálně
potřební, uprchlické tábory a
klienti ostatních projektů farní
charity. Šatník kontaktovali
lidé z celého Šluknovského
výběţku.
Prostory šatníku

Provoz šatníku byl po celý rok 2009 zabezpečován dobrovolnými
pracovníky v těchto provozních hodinách: Út a Čt od 13,00 do
16,00 hodin .
Za koordinaci provozu šatníku (odvozu přebytků ošacení i
humanitárních sbírek) patří poděkování paní Dáše Minaříkové
(vedoucí šatníku) a dobrovolným pracovnicím paní Andree
Rybenské a Míše Hruškové.
Statistická data: V průběhu roku 2009
sluţbu vyuţilo celkem 507 lidí (z toho 110
muţů, 129 ţen a 268 dětí), kteří si ošacení
vyzvedli na poukázku. To je o 67 osob více
neţ v minulém roce a o 140 osob více neţ
v roce 2008. Materiální pomoc byla
poskytována především osobám bez
přístřeší, klientům Azylového domu a Kcentra v Rumburku a klientům sociálních sluţeb, které Farní charita
Rumburk poskytuje.
Stejně jako v minulých letech bylo i v loňském roce pětkrát
poskytnuto přebytečné ošacení Diakonii v Broumově (i v rámci
humanitární sbírky), která je neziskovou organizací poskytující
materiální pomoc všem potřebným lidem nejenom v České
republice, ale i v zahraničí.
Poděkování patří všem, kteří nám v roce 2009 darovali ošacení
a mohli tak pomáhat s námi. Děkujeme.
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„Pryč se samotou“
Cílem projektu bylo aktivizovat seniory a starší občany, kteří jsou
v sociální izolaci, psychicky strádají a chtějí dobrovolně a aktivně
vyuţívat sluţbu.
Provoz tohoto projektu zajišťovali dobrovolní pracovníci (M.
Škodová, P. Nekudová, M. Hrochová, p. Sobel a další).
Výčet zrealizovaných akcí:
V roce 2009 se uskutečnilo pět akcí, kterých se zúčastnilo celkem
61 osob.
Návštěva divadelního představení „Bez předsudků“
Vědomostní soutěţ AZ kvíz 2x (23. 11. a 15.12.)
Bingo
Betlémská noc – prohlídka vystavovaných betlémů se soutěţí o
nej… cukroví
Spolupráce v tomto projektu hraje velmi důleţitou roli. V roce
2009 pokračovala spolupráce se Svazem osob postiţených
civilizačními chorobami v Rumburku (jednatel p. A. Sobel) i
s Muzeem v Rumburku.
„AZ kvíz“ 23. listopadu 2009
(vlevo)

„Betlémská noc“ 29. listopadu 2009
(vpravo)
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„Začínám znovu“ – probační program pro mládeţ
Akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Program pro mladistvé, kteří se dostali do konfliktu se zákonem.
Posiloval a podporoval pozitivní zdroje mladistvých, umoţňoval jim
znovuzačlenění se do společnosti, vést ţivot v souladu se zákonem a
společenskými pravidly, nabízel poradenství.
Cílem programu bylo pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu
se zákonem, aby získali potřebné sociální dovednosti, bylo posíleno
jejich právní vědomí, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a
sociálního vyloučení. Pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich
jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, tak na jejich
osobní profesní rozvoj.
Cílovou skupinou byli děti a mládeţ, která byla v péči Probační a
mediační sluţby ČR (od 12 do 18 let), kterým bylo uloţeno výchovné
opatření (dohled probačního úředníka, probační program,
společensky prospěšné práce,…).
Metody práce:
Skupinová – pracovní a volnočasové aktivity, výlety a účast na
besedách.
Individuální – poradenství (zvyšování právního vědomí), pracovní
aktivity.
Společensky prospěšné činnosti jsou vykonávány bezplatně a jen ve
prospěch veřejnosti a charity, neslouţí k výdělečným účelům.
Statistická data: V roce 2009 se
tohoto projektu účastnili 2 klienti
(chlapci) ve věku 16 let, z nichţ
jednomu byl nařízen probační
program
a
druhému
výkon
společensky prospěšných činností.
Práce při úpravě ZOO koutku
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„Noclehárna“
Neregistrovaná sociální sluţba
Posláním projektu bylo nabídnout lidem bez domova a finančního
příjmu zabezpečení jejich základních lidských potřeb (teplo,
přenocování, hygiena, ošacení).
Cílem bylo:
o uspokojení základních lidských potřeb bezpečí, teplo, osobní
hygiena a spánek
o poskytnutí přenocování
o posílení hygienických návyků a zlepšení zdravotního stavu
uţivatelů
Cílovou skupinou byly fyzicky soběstačné osoby ve věku od 18 let.
Provoz byl zajištěn v noční době kaţdý den od 19,00 do 7,00 hodin.
Noclehárna byla v provozu od ledna do března, tedy jen
v přechodném zimním období. Charita tento provoz zajišťovala na
ţádost a ve spolupráci s Odborem sociálních
věcí a zdravotnictví Města Rumburk.
Sluţba byla placená, klientům však bylo
umoţněno si poplatek za nocleh odpracovat
přímo v organizaci.
Kapacita sluţby byla max. 2 lůţka.
Statistická data: v roce 2009 sluţba
evidovala celkem 1 klienta (muţe), který
vyuţil moţnosti přenocování s péčí o vlastní
hygienu a materiální pomoci ze sociálního
šatníku. Sluţbu vyuţil jen 22 dní.
Výtvarná práce p. Jiřího (klient)
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„Tříkrálová sbírka“
Pořadatelem této veřejné sbírky je Sdruţení
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 umoţněno
podílet se na tomto charitním díle.
V Rumburku a jeho okolních obcích tuto sbírku organizuje Farní
charita Rumburk za pomoci Salesiánského střediska mládeţe Jiříkov
a Římskokatolické farnosti Rumburk.
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 pouţity na
provoz Občanské poradny Rumburk,
kterou provozuje Farní charita
Rumburk.
Participující osoby
Dospělí – organizátoři (pracovníci
FCH, především paní
Pavla Nekudová)
- vedoucí skupinek a ostatní
dobrovolníci (cca 15 osob)
Děti a mládeţ - Tři králové (27 osob)
Výtěţek sbírky
Celkem 8 skupinek vykoledovalo 24.392,- Kč. Na Občanskou poradnu
Rumburk pak z této částky připadlo 65%, zbylých 35% je pouţito na
humanitární pomoc u nás i do zahraničí a na reţii sbírky.
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IV. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Účetnictví se v roce 2009 řídilo obecně platnými zásadami
zákona č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů o účetnictví
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
ÚP Děčín
Ústecký kraj
Město Rumburk
Rada vlády ČR
Euronisa
Sbírka „Pozvedněte slabé“
Asociace občanských poraden (bytové a dluhové a
spotřebitelské poradenství)
Jiné ostatní výnosy
Tříkrálová sbírka 2009
Finanční + věcné dary
Trţby z prodeje sluţeb
Výnosy celkem
Analýza nákladů (v Kč)
Spotřeba potravin
Vybavení (DDHM do 40 tis.)
Spotřeba materiálu – volnočasové akce
Spotřeba materiálu (hygien. a úklid. prostř.,soft.,ceniny,ost.)
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
Spotřeba energie
Opravy a udrţování
Cestovné zaměstnanců
Cestovné – volnočasové akce
Poštovné
Telekomunikační sluţby
Ostatní sluţby – volnočasové akce
Školení a vzdělávání zaměstnanců
Teplo, vodné, stočné, nájemné
Nájemné
Ostatní sluţby (Mediatel,komun.odpad,web,inf.dat AOP,has.p)
Právní a ekonomické sluţby
Osobní náklady
Pojištění sluţeb
Zákonné úrazové pojištění
Jiné ostatní náklady (popl.BÚ,správní,členské,rozhl
popl.,úroky,kurz. ztráty)
Členské příspěvky (AOP, ČAS)
Náklady celkem
Zisk/Ztráta

Celkem
1 150.000,00
33.410,00
190.000,00
48.681,00
200.000,00
30.000,00
550.00
128.256,00
22.291,00
16.812,00
58.240,90
10.707,00
1.888.947,90
Celkem
68.199,50
14.415,00
15.267,00
21.569,40
42.263,00
24.052,00
904,00
7.276,00
2.521,00
1.741,00
22.041,47
6.362,00
6.600,00
208.828,00
200,00
28.381,50
15.470,00
1.380.541,00
5.205,00
4.331,00
7.780,03
5.000,00
1.888.947,90
0,00
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VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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V. FOTOGALERIE
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“
„

Krásami Lužických hor na kolech“
– Kinského vyhlídka 14.-15.7.2009

„Hledání pokladu“ 29.10.2009

Birkenhof Hartau e. V. 19.9.2009
Spolupráce s Frauen-Euro-Zentrem Zittau

Vánoční nadílka 17.12.2009
za fin. pomoci pojišťovny Kooperativa
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„Žijeme spolu“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Prázdninová výroba stoličky v dílně

Vaříme švestkové knedlíky

Cyklovýlet do Kyjovského údolí

Vánoční nadílka s Kooperativou

Hrátky na zahradě
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Den charity 27. září 2009
10. výročí zahájení činnosti Farní charity Rumburk

Pohádka „O veliké řepě“

Taneční vystoupení klientů NZDM

Ukázka činnosti kynologů z Jiříkova

Sólo pro klarinet v podání sl. Mlatečkové

Soutěž BINGO o hodnotné ceny

Výroba dekorativních váziček
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Den charity 27. září 2009
10. výročí zahájení činnosti Farní charity Rumburk

Vystoupení studentů Gymnázia

Taneční vystoupení klientů NZDM

Módní přehlídka trochu jinak…..
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Taneční vystoupení nejmenších

Děkujeme Kynologickému klubu Jiříkov

„Koho seţenem“ – country
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VI. PRACOVNÍ TÝM
Sluţby jsou v organizaci zajišťovány sociálními pracovníky,
pracovníky v sociálních sluţbách a dobrovolnými pracovníky.
Tým pracovníků zajišťujících realizaci sociálních sluţeb, jejich
pozice, kvalifikace a vzdělávání:
Martina Škodová
Od 1. 1. do 31. 12. 2009, ředitelka FCH, sociální pracovnice
Od 1. 9. 2009 Vedoucí NZDM
Vzdělání: SEŠ – všeobecná ekonomika, Ústí nad Labem 1992
Osvědčení - Rizikoví rodiče a rizikové děti 2004
Osvědčení - Školení hlavních vedoucích táborů 2005
Osvědčení - Zpracovatel projektů 2005
Osvědčení - Psychosociální dovednosti pracovníků
v sociálních sluţbách 2007
Osvědčení - Pracovník sociální péče 2008
Osvědčení - Asertivní způsoby komunikace 2008
Osvědčení – Standardy kvality č. 3,4 a 5 2009
Certifikát – Bytová politika 2009
Pavla Nekudová
Od 1. 1. do 31. 12. 2009, vedoucí občanské poradny, zástupce
ředitele
Vzdělání: SOU s maturitou – textilní, Varnsdorf 1990
Osvědčení - Školení hlavních vedoucích táborů 2006
Osvědčení – Právo pro kaţdého 2007
Osvědčení – Podpora při zavádění standardů 2007
V průběhu roku 07 – 4x školení k informační databázi
Osvědčení - Asertivní způsoby komunikace 2008
Osvědčení - Pracovník sociální péče 2008
V průběhu roku 08 – 3x školení k informační databázi
Osvědčení – Standardy kvality č. 3,4 a 5 2009
Certifikát – Bytová politika 2009
Bc. Martin Halama
Od 21. 9. do 31. 12. 2009, externí supervizor
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Monika Hrochová
Od 1. 1. do 31. 12. 2009, účetní a ekonom
Vzdělání: SEŠ - všeobecná ekonomika Poděbrady 1985
Státní zkouška Kancelářského psaní strojem 1984
Kvalifikační kurz Podvojného účetnictví 2000
Rekv.kurz - internet 2002
Kurz – Administrativní pracovník 2006
Školení – Zákoník práce 2006
Školení - Nový zákon o nemocenském pojištění 2007
Školení - Roční zúčtování daně 2008
Dáša Minaříková
Od 1.1 do 31. 12. 2009, asistentka v rodinách s dětmi, vedoucí
soc. šatníku
Vzdělání: SZŠ - dětská sestra, Rumburk 1977
Potvrzení - Kurz psychologie a pedagogika pro jeslové
sestry a sestry DD 1984
Potvrzení - Seminář Kvalita pohybového vývoje a její
význam pro práci dětské sestry2005
Osvědčení - Všeobecná sestra 2006 (MZ ČR)
Potvrzení - Dětská sestra 2006 (MZ ČR)
Osvědčení – Základy obsluhy os. počítače 2007
Osvědčení – Pracovník sociální péče 2008
Osvědčení – Standardy kvality č. 3,4 a 5 2009
František Škoda
Od 1. 1. do 31. 12. 2009, kontaktní pracovník v NZDM
Vzdělání: SOUS – obráběč kovů, Varnsdorf
Osvědčení - Psychosociální dovednosti pracovníků
v sociálních sluţbách 2007
Osvědčení – Pracovník sociální péče 2008
Osvědčení – Asertivní způsoby komunikace 2008
Osvědčení – Standardy kvality č. 3,4 a 5 2009
Zdeňka Mlatečková
Od 2. 2. do 31. 12. 2009, kontaktní pracovník v NZDM
Vzdělání: SOU s maturitou – ekonom obch. prov.,Benešov 1990
Osvědčení - Základy podnikání a účetnictví 2002
Certifikát – Rozšířený kurz na PC 2006
Osvědčení – Asistent sociální péče 2008
Osvědčení – Standardy kvality č. 3,4 a 5 2009
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Vladimíra Kovandová
Od 1. 1. do 31. 7. 2009, občanský poradce
Vzdělání: SOU s maturitou – textilní, Varnsdorf 1989
Osvědčení – Pracovník v sociálních službách 2008
Kateřina Kočová
Od 01. 1. Do 31. 8. 2009, vedoucí NZDM
Vzdělání: Střední integrovaná škola ve Šluknově 1997
zaměření: sociální a zdravotní péče
Osvědčení – Pracovník sociální péče 2008
Seminář – Preventivní témata při práci s klienty 2008
Osvědčení – Školení hlavních vedoucích táborů 2009
Dobrovolní pracovníci:
Benda Marek, Hájková Anna, Hroch Jiří, Hrušková Michaela,
Kašpar David, Nekudová Pavla, Nesejtová Márija, Rybenská
Andrea, Sedláček Pavel, Škodová Martina
Celkovým počtem 615 hodin tito dobrovolníci pomohli veřejně
prospěšným projektům.
Svou pomocí přispěli i firemní dobrovolníci ze společnosti
Kooperativa, kteří v rámci dobrovolnického dne 23. října 2009
pomohli dobré věci.
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VII. 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, Dům kultury Rumburk, Dům na půl cesty
Česká Kamenice, Frauen-Euro-Zentrum Zittau, Jabok Praha,
Katholische Pfarre Leutersdorf, Kynologický klub Jiříkov, K – centrum
Rumburk – White Light, Loreta Rumburk, Město Rumburk - odbor
soc. věcí a zdravotnictví, Městská policie Rumburk, Městské muzeum
Rumburk, Na křiţovatce o. s., PČR Rumburk, PMS Rumburk,
Římskokatolická farnost Rumburk, SPC Rumburk, Spirála o. s.,
Speciální základní škola Rumburk, SŠS a Lesnická Šluknov, Střední
zdravotnická škola Rumburk, Svaz postiţených civilizačními
chorobami Rumburk, T-klub Krásná Lípa, UNILES a.s., ÚP Děčín,….
Setkání ve
Fraeun-EuroZentrum Zittau

Parta muzikantů
„Koho seženem“
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Farář Wolf
–
Přednáška
o Africe
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VIII. SPONZOŘI,DÁRCI

Asociace občanských poraden
Praha
Dárky z věţičky – D.Hodničáková
Katholische Pfarre „Maria
Himmelfahrt“ Leutersdorf
Kirch Gemeinde Seifhennersdorf
Knihkupectví – E.Dokoupilová
Kovářová Jana
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
JUSTY – Jitka Streckerová
Koutníková D.
Květinářství Kvítko – Iljuková
Květiny Viola - U. Šimonová
Kremsová Václava
Limma Food s.r.o. Česká
Kamenice
Město Rumburk
MPSV ČR
Nadace EURONISA

Nadace Vodafone
Nadace Škola hrou
Obuv a koţené zboţí - V. Činková
Pozvedněte slabé! – veřej. sbírka
Rada vlády pro záleţitosti romské
komunity
Řeznictví a uzenářství PATKOLO
Řeznictví a uzenářství pod
klášterem - Formánková
Thanh Nguyen Trung
Trafika - Papírnictví, Hozdeková
Tříkrálová sbírka 2009
Uniles a.s. Rumburk
Úřad práce Děčín, pob. Rumburk
Ústecký kraj
Venezia Rumburk, s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
Zelená Lékárna – Mgr. Matějček
Zemní a výkopové práce Hanuš
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IX. PODĚKOVÁNÍ
Váţení dárci, sponzoři, instituce, dobrovolníci a přátelé,
Tímto bych Vám všem chtěla poděkovat za materiální dary,
finanční příspěvky či jinou podporu a aktivity, které měly
výrazný dopad na naplňování poslání této organizace.
Hodnocení, do jaké míry jsme naplnili účel, pro který jste
nám prostředky svěřili, je jen na Vás.
Za klienty a tým pracovníků a dobrovolníků
Martina Škodová
ředitelka Farní charity Rumburk
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OBRÁZKY KLIENTŮ Z NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU

Simona 12 let
(vlevo)

klient NZDM
(vpravo)

Pepa 8 let
(vlevo)

Vendulka
9 let
(vpravo)

OBRÁZKY KLIENTŮ Z ASISTENČNÍ SLUŢBY

Jaromír
9 let
(vlevo)
Michal
6 let
(vpravo)
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Farní charita Rumburk
Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
Tel: 412 332 774, 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 FCH Rumburk
Fotografie: archiv FCH Rumburk
Náklad: 90 výtisků
Grafická úprava, příprava: Martina Škodová
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