FARNÍ CHARITA RUMBURK
Práce klientů
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I. ÚVODNÍ SLOVO
Váţení přátelé,
kaţdým rokem Vám předkládáme výroční zprávu, ve které hodnotíme
naši celoroční činnost. Naše malá či velká vítězství i prohry.
Farní charita Rumburk v roce 2008 pomáhala jiţ devátým rokem všem
lidem v nouzi, kteří se na ni o pomoc obrátili. Pracovníci a dobrovolníci,
kteří tuto pomoc zajišťují, mají potřebu pomáhat druhým a nejde jim o
vlastní profit. Radují se z kaţdého byť malého úspěchu a snaţí se o to,
aby se v této nelehké době těm, kteří to nejvíce potřebují, ţilo o něco
lépe.
Provoz charity by nebyl moţný bez sponzorů a dárců, kteří vědí, jak jsou
sluţby poskytované naší organizací potřebné a jak těţko se tyto sluţby
zajišťují finančně. Nepatříme mezi bohaté regiony a finance se kaţdým
rokem shánějí hůře a hůře. Paradoxem toho je však skutečnost, ţe
sociální sluţby jsou stále potřebnější a rok od roku se na nás obrací
větší počet klientů. O to více si váţíme kaţdé podpory a to nejenom té
finanční. Na oplátku se snaţíme naše sluţby poskytovat profesionálně
ve vysoké kvalitě a přes veškeré potíţe je stále vylepšujeme. Zdolávání
úskalí a problémů je pro nás výzvou, jelikoţ víme, ţe naše práce není
zbytečná a o to více se radujeme z kaţdého úspěchu, poděkování či
úsměvu klienta, který nám sdělí, ţe je dobře, ţe Farní charita Rumburk
existuje. Usměv, poděkování a vědomí toho, ţe jsme pomohli, nás jako
motor „pohání“ kupředu.

Pavla Nekudová
zástupce ředitele

„Jestli chceš poznat lidi, tak se podívej na jejich práci.“
Fridrich Schiller
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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)
Karel Diviš (vedoucí OSVaZ MÚ Rumburk)
Ing. Blaţena Motlová (projektový manager SOŠ Vdf)
Monika Hrochová (ekonomka FCH Rbk)
Jana Lipská (důchodkyně)
Jana Navrátilová (důchodkyně)
Dana Neidhardtová (sociální pracovnice FCH Rbk)
Věra Soukupová (důchodkyně)
Marie Kubátová (OSVČ-účetní)

Ekonomická rada
Revizní komise
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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. 2008 v pronajatých prostorách 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 2008 eviduje
zařízení
4 625 intervencí (47 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

Valentýnská zábava (39 kontaktů)
Ples NZDM (30 kontaktů)
Velikonoční odpoledne (29 kontaktů)
Jarní a podzimní hrabání (79 kontaktů)
Pálení čarodejnic (11 kontaktů)
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Přednáška o sexu -pro dívky (7 kontaktů) a pro chlapce (4 kon.)
Den dětí (27 kontaktů)
Oslava na ukončení školního roku (21 kontaktů)
Stanování na zahradě charity (7 kontaktů)
Návštěva hasičské zbrojnice (7 kontaktů)
Cyklovýlet k pramenům Mandavy (12 kontaktů)
Dymník- pěší výlet (3 kontakty)
Nocování v klubovně (13 kontaktů)
Závody koloběţek (8 kontaktů)
Rozloučení s prázdninami (18 kontaktů)
Kemp Valdek - taneční vystoupení klientek (3 kontakty)
Den otevřených dveří, den FCH, týden NZDM (11 kontaktů)
Akce "NEVIDÍM" - jaké je ţít s handicapem? (19 kontaktů)
Třídění odpadů (10 kontaktů)
Tvorba podzimních věnců a dekorací (7 kontaktů)
Halloweenská zábava plná soutěţí (23 kontaktů)
Tvorba věnců (10 kontaktů)
Mikulášská besídka s nadílkou (37 kontaktů)
Výlet do libereckého Babylonu (13 kontaktů)
Loreta Rumburk - výstava betlémů (31 kontaktů)
Výroba štědrovečerních svícnů (9 kontaktů)
Bruslení na zimním stadionu Rumburk (9 kontaktů)
Plavání v Rumburském bazénu (10 kontaktů)
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Významné události:
V tomto roce se klienti zařízení, jako skupina výtvarníků, účastnili výtvarné
soutěže „Vlajka pro Tibet“, ve které obsadili 1. místo. Další umístění na 1., 2. a
3. místě získali klienti-jednotlivci ve výtvarné soutěži „Můj nejhezčí sen“.
Klientka NZDM získala po opravných zkouškách maturitní vysvědčení. V zařízení
ji byla ke studiu individuálně zpřístupněna počítačová studovna a pomoc
pracovníků. Současně tyto výhody využila i při studiu k získání řidičského
průkazu.

„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 rodiny 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 zajišťovaly asistentky po celý rok v terénu nebo ambulantní formou
podle dohodnutých termínů 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 2008 sluţba evidovala v 14 rodinách (30
dospělých a 51 dětí) 544 návštěv.
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Výčet zrealizovaných akcí:
V tomto roce bylo zrealizováno 24 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 322 klientů a 144 hostů.
Účast na Tříkrálové sbírce 2008
Bruslení na zimním stadionu
Velikonoce v Ţitavě
Výroba kraslic a pomlázek
Velikonoce v DPS Rumburk
Zábavné odpoledne
Den dětí na Faře, na Koupališti
Den dětí v Ţitavě
Vítání prázdnin
Tajný výlet - Jedlová
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VII. ročník Závody koloběţek
VIII. ročník soutěţe - Prima rodina
Toulky podzimem
Halloween – výroba okrasných dýní
Svatý Martin v Seinfenesdorfu
Svatý Martin v Rumburku
Mikuláš s Frauen-Euro-Zentrem
Mikulášská besídka v charitě
Zdobení vánočního stromku
Vánoce v DPS Rumburk

2008 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.
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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. 2008 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 2008 poradna poskytla celkem 384 konzultací, z toho byla
sluţba poskytnuta opakovaně 53 klientům a 331 novým klientům.
Více se na poradnu obracely ţeny 58,06 % neţ muţi 30,2 %, ale i
organizace 0,5 % a více klientů dohromady 10,7 %.
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Nejčastější dotazy se týkaly občanského soudního řízení, dále
finanční a rozpočtové problematiky, majetkoprávních vztahů a
problematiky bydlení.
Zapojení poradny
Poradna se nově zapojila do spolupráce s AOP Praha v projektu
„Dluhové poradenství“. Nadále „Zajišťovala občanské poradenství
se zřetelem na bytovou politiku“.
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 2008 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).
Statistická data: V průběhu roku 2008
sluţbu vyuţilo celkem 440 lidí (z toho 75
muţů, 100 ţen a 265 dětí), kteří si
ošacení vyzvedli na poukázku. To je o 73
osob
více
neţ
v minulém
roce.
Opakovaně byla sluţba poskytnuta 7
bezdomovcům. Sluţby šatníku vyuţilo
také 9 potřebných rodin z projektu
„Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi“.
Stejně jako v minulých letech bylo i v loňském roce dvakrát
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 2008 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, F. Škoda, p. Sobel a další).
Výčet zrealizovaných akcí:
V roce 2008 se uskutečnily celkem 2 akce, kterých se zúčastnilo
celkem 58 osob.
Celodenní zájezd do Prahy –návštěva zámku Ctěnice, prohlídka
Kočárovny, shlédnutí národopisné expozice na Letohrádku
Kinských
Betlémská noc
Spolupráce v tomto projektu hraje velmi důleţitou roli. V roce
2008 pokračovala spolupráce se Svazem osob postiţených
civilizačními chorobami v Rumburku (jednatel p. A. Sobel).

Letohrádek Kinských 17.10.2008

Betlémská noc 19.12.2008
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„Začínám znovu“ – Probační program pro mládeţ
Posláním programu bylo posílit a podpořit pozitivní zdroje
mladistvých obviněných, které jim umoţní znovuzačlenění do
společnosti, umoţní jim vést ţivot v souladu se zákonem a
společenskými pravidly. Program byl zaměřen na eliminaci chování
klienta, které je v rozporu se zákonem (např. záškoláctví,
experimentování s omamnými a psychotropními látkami, drobná
kriminalita,..).
Cílem programu bylo pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu
se zákonem, aby získali potřebné sociální dovednosti a kompetence,
aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení a
pochopili souvislosti a dopady jejich jednání, jak na jejich další
uplatnění ve společnosti, tak na osobní a profesní rozvoj. Program
usiluje o aktivní zapojení pachatele trestného činu do volnočasových
aktivit, získání potřebných pracovních návyků a pozitivní motivaci
pachatele k ţivotu v souladu se zákonem.
Cílovou skupinou byli mladiství pachatelé a mladí pachatelé trestné
činnosti, kteří jsou v péči Probační a mediační sluţby. Kritériem je:
 věk 12 - 18 let
 závaţnost trestného činu (okolnosti a míru nebezpečnosti)
 obviněný, kterému bylo výkonem soudního rozhodnutí nařízeno
výchovné opatření (dohled probačního úředníka, probační
program)
Metody práce:
Skupinová (besedy, volnoč. dílny, výlety -záţitková pedagogika)
Individuální (rady, odborná pomoc a asistence, pracovní aktivity)
Materiální pomoc (sociální šatník)
Pracovníci pracují na principech:
 Respekt a podpora základních práv účastníka probačního
programu, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí a autonomie
 Individuální přístup k účastníkovi probačního programu
 Program vychází z individuálních potřeb klienta
 Dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně
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Formy práce:
 Sociální prací
 Posílením komunikačních
dovedností
 Výcvikem právních a sociálních
dovedností a znalostí
 Poradenstvím
 Motivačními rozhovory
 Pracovními aktivitami
 Volnočasovými aktivitami
Výše zmíněné formy práce vedou klienta
k nalezení vhodného způsobu trávení
volného času, napomáhají k eliminaci záškoláctví a nezákonných
forem chování, ke zvýšení povědomí o rizicích spojených
s experimentováním s drogami, rozvíjí sociální dovednosti, právní
znalosti a usiluje o sníţení sociální exkluze.
Statistická data: V roce 2008 se tohoto projektu účastnili 2 klienti
(chlapci) ve věku 16 let, z nichţ jednomu byl nařízen probační
program a druhému výkon společensky prospěšných činností.
Program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
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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 jsou 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 vytěţilo 13.372,- 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. FOTOGALERIE

Soutěže rodin 17.8.2008
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“

Den dětí v Žitavě 21.6.2008
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“

Zábavné odpoledne s muzikou
3.5.2008
„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“
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Stanování 9.7.2008
„Žijeme spolu“

ZOO koutek 2008
„Žijeme spolu“

Nevidím-život s handicapem 7.10.2008
„Žijeme spolu“
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Úprava pronajatého pozemku
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Den otevřených dveří, Den charity, Týden nízkoprahových klubů
a slavnostní otevření upravené zahrady ve Farní charitě Rumburk
26. září 2008
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V. PRACOVNÍ TÝM
Tým pracovníků zajišťujících realizaci projektů, jejich pozice,
kvalifikace a vzdělávání:
Na počátku roku 2008 úspěšně ukončilo akreditovaný kurz
„Pracovník sociální péče“ 6 pracovníků a jeden dobrovolník.V září
tohoto roku započaly studium na Vyšší odborné škole Varnsdorf
čtyři pracovnice. Doplňují si tak odborné vzdělání v souladu se
zákonem o sociálních sluţbách.
Martina Škodová
Od 1. 1. do 31.12. 2008, ředitelka FCH, koord. a realiz. projektů
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
Dana Neidhardtová
Od 1.1. do 31.12. 2008, asistentka v rodinách
Do 24.10.2008, zástupce ředitele
Vzdělání: OU-prodavačka potravinářského zb. Rumburk 1977
Osvědčení-vedoucí provozní jednotky 1980
Osvědčení-Dovednosti sociálního pracovníka
v rodinách s dětmi 2003
SOŠ Ústí n. L. obor veřejnoprávní činnost 2006
Osvědčení-Školení hlavních vedoucích táborů 2006
Osvědčení-Psychosociální dovednosti pracovníků
v sociálních sluţbách 2007
Osvědčení-Pracovník sociální péče 2008
Vladimíra Kovandová
Od 1.8. do 31.12. 2008, občanský poradce
Vzdělání: SOU s maturitou –textilní, Varnsdorf 1989
Osvědčení – Pracovník v sociálních službách 2008
Mgr. Ladislava Vopatová
Od 1.1. do 31.12.2008, externí supervizor
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Monika Hrochová
Od 1.1. do 31.12. 2008, 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
Pavla Nekudová
Od 1.1. do 31.12. 2008, vedoucí občanské poradny
Od 25.10. 2008, 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
Alena Čechurová, DiS
Od 1.1. do 31.3. 2008, vedoucí NZDM
Vzdělání: Gymnázium Rumburk 2002
Osvědčení - Školení hlavních vedoucích táborů 2006
VOŠ Teplice–sociální práce 2007
Osvědčení – Práce s agresivním klientem 2007
Osvědčení – Právo pro kaţdého 2007
František Škoda
Od 1.1. do 1.1. 2008, 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
Lucie Trkalová
Od 1.4. do 30.4. 2008, občanský poradce
Vzdělání: SOU Ústí n.L. – sociální péče 2005
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Kateřina Kočová
Od 01. 1. Do 31.3.2008, pracovník v NZDM
Od 1.4. do 31.12. 2008, 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
Dáša Minaříková
Od 1.1. do 31.12.2008, 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
Zdeňka Mlatečková
Od 1.6. do 31.12. 2008, 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
Dobrovolní pracovníci:
Anna Hájková, Ing. Markéta Neidhardtová, Dana Neidhardtová,
Jitka Štěpánková, Jiří Hroch, Marek Benda, Martina Škodová,
Pavla Nekudová, Pavel Sedláček, Petr Kvapil, Petra Brodinová,
Radek Polena, Rostislav Neidhardt
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VI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Účetnictví se v roce 2008 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
NROS
VPOHO
Město Rumburk
Rada vlády ČR
Euronisa
Nadace Terezy Maxové
Nadace Zdraví pro Moravu
TS 2008
Sbírka „Pozvedněte slabé“
AOP Praha
Jiné ost. výnosy
Finanční + věcné dary
Výnosy celkem
Analýza nákladů (v Kč)
Kancelářské potřeby
Vybavení (DDHM do 40 tis.)
Spotřeba potravin
Spotřeba materiálu – volnočasové akce
Spotřeba materiálu (odborná literatura, úklid. pr.,..)
Spotřeba energie
Teplo, vodné, stočné, nájem
Opravy a udrţování
Cestovné zaměstnanců
Telekomunikační sluţby
Poštovné, ceniny
Ostatní sluţby (Mediatel,audit,nájem,komunál.odpad, účet.pr.)
Školení a vzdělávání zaměstnanců
Pojištění sluţeb a úrazové pojištění
Volnočasové akce – sluţby, cestovné
Ostatní náklady (poplatky BÚ, správní a členské popl.)
Osobní náklady
Odpisy majetku a ost. náklady
Náklady celkem
Zisk
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Celkem
1 005.000,00
25.000,00
190.000,00
130.000,00
100.000,00
62.000,00
300.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
13.372,00
3.200.00
73.256,00
8.705,57
172.450,72
2.352.984,29
Celkem
26.365,10
110.543,70
65.539,00
28.413,50
66.416,40
26.431,00
125.440,57
2.581,70
13.951,00
25.029,55
2.565,00
100.472,20
6.410,00
10.853,00
10.528,00
9.249,00
1.713.490,00
5.556,00
2.349.834,72
3.149,57

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VII. PODĚKOVÁNÍ
Váţení dárci, sponzoři, instituce, dobrovolníci a přátelé,
Vám všem, kteří jste svými dary, příspěvky, prací nebo i
jinak přispěli k naplňování poslání této organizace, tímto
srdečně děkujeme.
Je jen na Vás hodnocení, do jaké míry jsme naplnili účel,
pro který jste nám prostředky svěřili.
Za klienty a tým pracovníků a dobrovolníků
Martina Škodová
ředitelka Farní charity Rumburk
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VIII. SPONZOŘI,DÁRCI

Centrum Justy Rumburk
ComTel Rumburk
Cukrárna Venezie
Dárky z věţičky - Hodničáková
Drak Laura a Dagmar Šicovi
Ing. Hejduková Jana
Kadeřnictví bazén-Petráková
Katholische Pfarre „Maria
Himmelfahrt“ Leutersdorf
Kovářová Jana
Koutníková D.
Květinka – Alţběta Fialová
Květinka - Francová
Limma Food s.r.o. Česká
Kamenice
Město Rumburk
Mgr. Vopatová Ladislava
MPSV ČR
Nadace EURONISA
Nadace Terezy Maxové
Nadace Škola hrou
NROS – program VPOHO

NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Rada vlády pro záleţitosti
romské komunity
Pozvedněte slabé!-veř. sbírka
Ratio Rumburk s.r.o.
Řeznictví a uzenářství
PATKOLO
Řeznictví a uzenářství pod
klášterem-Formánková
Sdruţení Fima Rumburk
SRAS Rumburk
Studenti 8.A-Gymnázium Rbk
Švábová Gabriela Rumburk
Tříkrálová sbírka 2008
Uniles a.s. Rumburk
Úřad práce Děčín, pob. Rumburk
Ústecký kraj
Vodafone Czech Republic a.s.
Zelená Lékárna – Mgr. Matějček
Zemní a výkopové práce Hanuš
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IX. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Agentura Pondělí , Asociace občanských poraden Praha,
Azylový dům sv. Máří Magdaleny-Česká Kamenice, Česká
asociace streetwork Praha, Diakonie Broumov, Diecézní
charita Litoměřice, Domaschke Gertrud a Jurij, Dům
kultury Rumburk, Frauen-Euro-Zentrum Zittau, Jabok
Praha, Katholische Pfarre Leutersdorf, K – centrum
Rumburk – White Light, Loreta Rumburk, Město Rumburk odbor soc. věcí a zdravotnictví, Městská policie Rumburk,
Městské muzeum Rumburk, PČR Rumburk, PMS Děčín,
Římskokatolická farnost Rumburk, SPC Rumburk,
Speciální škola Rumburk, SŠS a Lesnická Šluknov, Svaz
postiţených civilizačními chorobami Rumburk, UNILES
Rumburk, UP Děčín,….
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Farní charita Rumburk
Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
Tel: 412 332 774, fax: 412 332 774
reditel@charitarumburk.cz
www.charitarumburk.cz
Korunové konto: ČS a.s. 0922863339 / 0800
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