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Práce klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
„Žijeme spolu“

Jakub, 12 let

Kristýnka, 11 let

Leon, 10 let
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I. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,

Předkládaná zpráva je stručným souhrnem naší usilovné práce,
práce, jejíž výsledky nebývají často hned patrné.
Dovolte mi v úvodu připomenout historii této církevní
organizace.
První zmínky o charitě v Rumburku jsou již z roku 1992, kdy
velký podíl na počátcích charitní činnosti měla skupina
dobrovolných pracovníků pod vedením paní M. Vlasákové.
V roce 1999 pak Farní charita Rumburk získává vlastní právní
subjektivitu. Dobrovolní pracovníci i nadále pokračují ve své
bohulibé činnosti, především při sběru, třídění a výdeji
materiální pomoci potřebným. Možnosti v této době byly velmi
omezené a to až do doby, kdy Městský úřad Rumburk nabídl a
za velmi rozumné nájemné poskytl, nebytové prostory. Tato
pomoc ze strany představitelů města trvá až doposud a farní
charita každým rokem vnáší do těchto míst svého ducha.

Martina Škodová
ředitelka farní charity
„Kdo nemá peněz, je chudý;
kdo nemá přátel, je chudší;
ale kdo nemá srdce,
je nejchudší na světě.“
FJODOR MICHAJLOVIČ
DOSTOJEVSKIJ
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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,
náboženství, státní a politické příslušnosti.

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 Dobrovského nám. 379/11,
pracoviště na adrese Sukova 1055, 408 01 Rumburk.
Ředitel
Martina Škodová
Rada FCH

Ekonomická rada

Revizní komise

P. Jozef Kujan SBD farář
Martina Škodová (ředitelka FCH Rbk)
PaedDr. Miloslava Sembdnerová (vedoucí IPS UP)
Karel Diviš (vedoucí OSVaZ MU Rumburk)
Ing. Blažena Motlová
Monika Hrochová (ekonomka FCH Rbk)
Jana Lipská (důchodkyně)
Jana Navrátilová (důchodkyně)
Dana Neidhardtová (sociální pracovnice FCH Rbk)
Věra Soukupová (důchodkyně)
Marie Kubátová (OSVČ-účetní)
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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 principech nízkoprahovosti formou
ambulantní.
Provoz byl zajištěn od 1.1. do 31.12. 2007 v bezbariérových prostorách,
pronajatých od Města Rumburk v Sukově ul. 1055. Provozní doba byla: v
PO – zavřeno (administrativa, supervize, porady, plánování, přípravy), v
ÚT -PÁ: od 13.00–18.00 hod. V tomto období eviduje zařízení 3 876
kontaktů (40 klientů, kteří se aktivně podílejí na individuálních plánech).
Některé aktivity probíhaly i v sobotu či v neděli (hudební vystoupení,
víkendové akce, sedmidenní zotavovací akce,..)

Výčet zrealizovaných aktivit
Valentýnská zábava (25 kontaktů)
Beseda na téma rodina a vztahy (5 kontaktů)
Hrabání v parku Přátelství na jaře a na podzim (105 kontaktů)
Ples (59 kontaktů)
Cyklovýlet (6 kontaktů)
Cyklovýlet k pramenům Mandavy (4 kontakty)
Pěší výlet na Dýmník (6 kontaktů)
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Návštěva koňského ranče (3 kontakty)
Pálení čarodějnic (10 kontaktů)
Den dětí (30 kontaktů)
Letní zotavovací akce (10 kontaktů)
Loreta v proměnách času (4 kontakty)
Kosmetické odpoledne (5 kontaktů)
Soutěžní odpoledne v parku (14 kontaktů)
Výtvarné odpoledne (9 kontaktů)
Výroba vánočních zrcátek (33 kontaktů)

Frekvence
a návštěvnost
Frekvence
Frekvenceaanávštěvnost
návštěvnost
volnočasových
dílen
volnočasových
volnočasovýchdílen
dílen

Truhlářská
Truhlářská
Truhlářská
Výtvarná
Výtvarná
Výtvarná
Vaření
Vaření
Vaření
Taneční
Taneční
Taneční
Hudební
Hudební
Hudební
Keramická
Keramická
Keramická
Počítačová
Počítačová
Počítačová
Angličtina
hrou
Angličtina
Angličtinahrou
hrou
Asistence
ss DU
Asistence
Asistence s DU
DU
Vyšívání
Vyšívání
Vyšívání
Sport
Sport
Sport
Bruslení
Bruslení
Bruslení
Diskotéka
Diskotéka
Diskotéka
Videoprojekce
Videoprojekce
Videoprojekce

Významné údaje:
Již podruhé se skupina klientů NZDM roce 2007 aktivně účastnila programu
Make a connection (Připoj se). Podařilo se jim nejen získat finanční prostředky
na společně podaný projekt „Pojďme si hrát podruhé“, ale také ho zrealizovat.
Tyto finanční prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu Farní charity Rumburk.
Cílem projektu bylo uspořádat několik volnočasových akcí pro komunitu, ve které
žijí. To se jim opravdu podařilo a projektový tým eviduje na všech akcích 354
kontaktů. Pracovníci farní charity jen realizátorům poskytli odbornou pomoc při
administrování, realizaci a vyúčtování projektu.
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„Asistenční služba pro rodiny s dětmi“
Služba registrována na Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Posláním projektu 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 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.
Služby byly poskytovány bezplatnou asistencí s individuálním přístupem
k rodině v přirozeném prostředí a na základě dobrovolnosti klienta.
Byly to 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 2007 služba evidovala v 16 rodinách (47
dospělých a 53 dětí) 713 návštěv. Z následujícího grafu vyplývá, že
organizace výrazně snížila počet rodin a to proto, aby mohla být služba
poskytována kvalitněji s výraznějším individuálním přístupem.
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Výčet zrealizovaných akcí:
V tomto roce bylo zrealizováno 29 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 564 osob, z toho 386 dětí, 178
dospělých a 130 účastníků z DPS).

Bruslení 4x
Velikonoce v Žitavě
Výroba kraslic a pomlázek
Velikonoce v DPS Rumburk
Velikonoce i pro veřejnost
Návštěva ranče – projížďka
Účast na Pohádkovém lese
Den dětí na Faře
Den dětí ve farní charitě
Den indiánů v Žitavě
III. ročník Cvrnkačka
Letní zotavovací akce
Výlet na Vlčí horu
Tajný výlet
Výlet Doubice – Myší díry
VI. ročník Závody koloběžek
Výlet ZOO Dvůr Králové
VII. ročník Soutěže rodin
Toulky podzimem
Hledání pokladu
Výtvarná soutěž Vánoční hvězda
Mikuláš
Vánoční besídka pro DPS Rumburk
Mikuláš v Žitavě
Návštěva bazénu
VII. ročník Zdobení vánočního stromku
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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.
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
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Provoz byl zajištěn od 1.1. do 31.12. 2006 v bezbariérových
prostorách, pronajatých od Města Rumburk v Sukově ul. 1055.
Provozní doba byla v Po-Pá: 9-12 a Po a St. 13-15,30 hod.
Statistika poradenství:
V roce 2007 poradna poskytla celkem 389 konzultací, z toho byla
služba poskytnuta opakovaně 53 klientům a 336 novým
klientům.Více se na poradnu obracely ženy 55,06 % než muži 33,63
%, ale i organizace 1,19 %.
Nejčastější dotazy se týkaly občanského soudního řízení, dále
problematiky bydlení, rodina a partnerské vztahy, majetkoprávní
vztahy a pracovně-právní vztahy a zaměstnanost.
Klienti se na poradnu v tomto období obraceli osobní návštěvou,
prostřednictvím internetu nebo telefonicky.
Zapojení poradny
Poradna se zapojila do celorepublikového monitoringu občanských
poraden, který byl zaměřený na projevy diskriminace. Nově
poskytovala poradenství v oblasti Spotřebitelské poradenství-nákup
na splátky.

Prostory pro klienty OP
(konzultovna)
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Ekonomické informace Občanské poradny Rumburk
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Partnerství v projektu „Aktivní padesátka“
PORADENSKÉ SLUŽBY ZAHRNOVALY
 odborné poradenství v oblasti pracovně právních vztahů
 poradenství pro nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností
nad 50 let i z jiných právních oblastí, které poradna poskytuje
 nácvik dovedností při práci na PC (zejména pro účastníky
rekvalifikačních kurzů)
 umožnění klientům vyhledávání informací na internetu
(volných pracovních míst, kontaktů na instituce a jiných info)
 přednáškovou činnost na svépomocných klubech a asistence
na klubech
 přepracování speciální informační databáze – „Soubor
informací pro nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností nad
50 let“ dle změn právních předpisů – její aktualizace
 propagaci projektu – informování veřejnosti, tiskové zprávy,
letáčky apod.
STATISTICKÁ DATA
OP Rumburk poskytla klientům A 50 v roce 2007 celkem 48
poradenských aktivit z toho:
a) poradce-specialista poskytl 16x odborné poradenství
v těchto oblastech
 pracovně právní problematika - ve 4x případech
 Sociální dávky - 6x
 Bydlení – 3x
 Živnostenské podnikání – 1x
 Občanské soudní řízení – 1x
 Ostatní - 1x
b) práce s PC - klienti využili celkem 32x, z toho :
 Vyhledávání volných prac. míst a jiných informací na
internetu – 15x
 Nácvik dovedností na PC – 17x
POČET DOHOD
OP Rumburk eviduje celkem 3 uzavřené dohody na poskytování
služeb
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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 výběžku.
Provoz šatníku byl po celý rok 2007 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 Pavle Nekudová a
Dáše Minaříkové (vedoucí šatníku).
Statistická data: V průběhu roku 2007 službu využilo celkem 367
lidí (z toho 70 mužů, 79 žen a 218 dětí), kteří si ošacení vyzvedli na
poukázku. Opakovaně byla služba poskytnuta 9 bezdomovcům.
Služby šatníku využilo také 8 potřebných rodin z projektu
„Asistenční služba 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.
Analýza statistiky
Analýza statistiky
Analýza statistiky
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Poděkování patří všem, kteří nám v roce 2007 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
využívat službu.
Provoz tohoto projektu zajišťovali dobrovolní pracovníci (M.
Škodová, D. Neidhardtová, P. Nekudová, F. Škoda, p. Sobel a
další).
Výčet zrealizovaných akcí:
V roce 2007 se uskutečnilo celkem 7 akcí, kterých se zúčastnilo
celkem 159 osob.
Oslava dne žen v Žitavě
Betlémská noc
Vánoce v DPS
Oslava jubilejních narozenin
Vánoční setkání s Pavlou Břínkovou v Domě kultury
Vánoce v Žitavě
Spolupráce v tomto projektu hraje velmi důležitou roli. Již několik
let Farní charita Rumburk spolupracuje s Městským Muzeem
v Rumburku a s německou organizací Frauen-Euro-Zentrum
Zittau. Akce pořádané německými partnery se odehrávají
především na jejich území a naši klienti se zde setkávají i
s polskými přáteli. V roce 2007 byla navázána i spolupráce se
Svazem osob postižených civilizačními chorobami v Rumburku
(jednatel p. A. Sobel).

Betlémská noc 2. 12. 2007, prohlídka každoroční výstavy
betlémů v Městském Muzeu v Rumburku s hudebním
vystoupením v podánípana Ing. Vébra a paní Sadivové.
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„Začínám znovu“ – Probační program
Program akreditován MS ČR
Posláním programu bylo posílit a podpořit pozitivní zdroje
mladistvých obviněných, které jim umožní znovuzačlenění do
společnosti, umožní jim vést život 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 životu v souladu se zákonem.
Cílovou skupinou byli mladiství pachatelé a mladí pachatelé trestné
činnosti, kteří jsou v péči Probační a mediační služby. Kritériem je:
 věk 12 - 18 let
 závažnost 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 -zážitková 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 snížení sociální exkluze.
Statistická data: V roce 2007 se tohoto projektu účastnili 2 klienti
(dívka a chlapec) s probačním dohledem, kteří do projektu vstoupili
dobrovolně.

Klient, 14 let
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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 s na tomto charitním díle.
V Rumburku a jeho okolních obcích tuto sbírku organizuje Farní
charita Rumburk za pomoci Salesiánského střediska mládeže 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
použity
na
provoz
Občanské
poradny
Rumburk, kterou provozuje
Farní charita Rumburk.
Participující osoby
Dospělí – organizátoři (pracovníci FCH, především paní Nekudová
Pavla)
- vedoucí skupinek a ostatní dobrovolníci (cca 15 osob)
Děti a mládež - Tři králové (27 osob).
Výtěžek sbírky
Celkem 8 skupinek vytěžilo 21.259,- Kč. Průměrný výnos na
skupinku byl 2.657,38 Kč.
Na Občanskou poradnu Rumburk pak z této částky připadlo 65%,
zbylých 35% je použito na humanitární pomoc u nás i do zahraničí a
na režii sbírky.
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IV. FOTOGALERIE

Den dětí 1.6.2007
„Žijeme spolu“

Ples 24.3.2007
„Žijeme spolu“

Výtvarné odpoledne 26.9.2007
„Žijeme spolu“
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Soutěže rodin 29.9.2007
„Asistenční služba pro rodiny
s dětmi“

Toulky podzimem
26.10.2007
„Asistenční služba pro
rodiny s dětmi“

Mikulášská nadílka 1.12.2007
„Asistenční služba pro rodiny
s dětmi“
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Den otevřených dveří ve Farní charitě Rumburk
27. září 2007

Starosta Města Rumburk
Ing. Jaroslav Sykáček
a
ředitelka farní charity
Martina Škodová

Přátelé - Katholische
Pharma
Leutesdorf

Přátelé
Frauen-Euro-Zentrum
Zittau
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V. PRACOVNÍ TÝM
Tým pracovníků zajišťujících realizaci projektů, jejich pozice,
kvalifikace a vzdělávání:
Koncem tohoto roku nastoupilo také 6 pracovníků a 1 dobrovolník
na akreditovaný kurz „Pracovník sociální péče“, který pokračuje až
do roku následujícího.
Martina Škodová
Od 1. 1. do 31.12. 2007, ředitelka FCH, koordinátor a realizátor
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 službách 2007
Dana Neidhardtová
Od 1.1. do 12.1. 2007, dobrovolný pracovník farní charity
Od 12.1. do 31.12. 2007, asistentka v rodinách, 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 službách 2007
Monika Hrochová
Od 1.1. do 12.1. 2007, dobrovolný pracovník farní charity
Od 12.1. do 31.12. 2007, účetní a ekonom
Vzdělání: SEŠ-všeobecná ekonomika Poděbrady 1985
Státní zkouška Kancelářského psaní strojem 1984
Kvalifikační kurz Podvojného účetnictví 2000
Kurz – Administrativní pracovník 2006
Mgr. Ladislava Vopatová
Od 1.1. do 31.12.2007, externí supervizor
Pavla Nekudová
Od 1.1. do 12.1. 2007, dobrovolný prac. FCH
Od 12.1. do 31.8. 2007, občanský poradce
Od 1.9.2007, vedoucí občanské poradny
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Od 1.1. do 31.8.2007, vedoucí soc. šatníku
Vzdělání: SOU s maturitou –textilní, Varnsdorf 1990
Osvědčení-Školení hlavních vedoucích táborů 2006
Osvědčení – Právo pro každého 2007
Osvědčení – Podpora při zavádění standardů 2007
V průběhu roku – 4x školení k informační databázi
Kateřina Ondrušová
Od 1.1. do 31.8. 2007, vedoucí občanské poradny, poradce
specialista- „Aktivní padesátka“
Vzdělání: Gymnázium Rumburk 1993
Osvědčení-Pomoc obětem domácího násilí 2002
Osvědčení-Strategické plánování trestní politiky
při řešení a snižování kriminality mládeže 2004
Osvědčení-Projektový manager 2005
Osvědčení – Práce s agresivním klientem 2007
Alena Hozdeková – Čechurová, DiS
Od 1.1. do 12.1. 2007, dobrovolný pracovník farní charity
Od 12.1. do 31.12. 2007, 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 každého 2007
František Škoda
Od 1.1. do 12.1. 2007, dobrovolný pracovník farní charity
Od 12.1. do 31.12. 2007, pracovník v NZDM
Vzdělání: SOUS– obráběč kovů, Varnsdorf
Osvědčení-Psychosociální dovednosti pracovníků
v sociálních službách 2007
Anna Krupová
Od 1.1. do 31. 5. 2007, pomocník, uklízeč
Vzdělání: základní
Alena Poštová
Od 13.9. do 31.12. 2007, občanský poradce
Vzdělání: Střední zem. škola Rakovník 2007
Soňa Maruničová
Od 5.2. do 23.9. 2007, pracovník v NZDM
Vzdělání: Rodinná škola Varnsdorf 1995
Lenka Frumertová
Od 16.1. do 18.2. 2007, asistentka v rodinách s dětmi
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Vzdělání: S0U zemědělské Lovosice 1989
Osvědčení-Pečovatelské práce 2006
Radim Kopecký
Od 1.2. do 31.12. 2007, pracovník v NZDM
Vzdělání: Rodinná škola Varnsdorf 1995
Kateřina Kočová
Od 01. 10. 2007, pracovník v NZDM
Vzdělání: Střední integrovaná škola ve Šluknově 1997
zaměření: sociální a zdravotní péče
Dáša Minaříková
Od 23.4.2007, asistentka v rodinách s dětmi
Od 1.9.2007, vedoucí soc. šatníku
Vzdělání: SZŠ-dětská sestra 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)

Výkon praxe v rámci
akreditovaného
Kvalifikačního kurzu:
„Pracovník sociální péče“

Dobrovolní pracovníci:
Anna Hájková, Bc. Markéta Neidhardtová, Dana Neidhardtová,
Jitka Štěpánková, Jiří Hroch, Pavla Nekudová, Petr Kvapil, Petra
Brodinová, Radek Polena, Rostislav Neidhardt
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VI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Účetnictví se v roce 2007 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.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2007( v haléřích )
Podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
číslo
řádku

AKTIVA
a
A.

b

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem

1

I.
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV.
B.

I.
II.
III.
IV.

Stav k prvnímu
Stav k
dni účetního
poslednímu dni
období
účetního období
1
2
28857,80
24456,00

2
3
4

Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

5

Krátkodobý majetek celkem

6

Zásoby celkem

7

Pohledávky celkem

8

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

Jiná aktiva celkem

10

Aktiva celkem

11

číslo
řádku

PASIVA
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

12

I.
II.

Jmění celkem

13

Výsledek hospodaření celkem

14

B.

Cizí zdroje celkem

15

I.
II.
III.
IV.

Rezervy celkem

16

Dlouhodobé závazky celkem

17

Krátkodobé závazky celkem

18

Jiná pasiva celkem

19

Pasiva celkem

20

24

84020,80
10000,00

84020,80
20000,00

-65163,00
693667,78

-79564,80
475119,18

283888,00
409779,78

192560,00
282559,18

722525,58
499575,18
Stav k
Stav k prvnímu
poslednímu dni
dni
účetního období účetního období
3
4
392368,00
366386,68
377951,00
368499,98
14417,00
-2113,30
330157,58
133188,50
129034,08
201123,50

131060,00
2128,50

722525,58

499575,18

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

k 31.12.2007
( v haléřích )
IČO: 46797572
Činnosti
Číslo
řádku

Ozn.

Název ukazatele

A.

Náklady

1

Spotřebované nákupy celkem

2

343228,22

343228,22

245125,80
1946121,00

245125,80
1946121,00

I.

Hlavní
5

Hospod.
6

Celkem
7

II.

Služby celkem

3

III.

Osobní náklady celkem

4

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

6

18609,00

18609,00

VI.

Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek
celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

14401,8
5100,00

14401,80
5100,00

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

2572585,82

2572585,82

11

28116,00

28116,00

B.

II.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží
celkem
Změna stavu vnitroorganizačních
zásob celkem

III.

Aktivace celkem

14

IV.

15

I.

12
13

V.

Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku,
zúčtování rezerv a opravných
položek celkem

VI.

Přijaté příspěvky celkem

17

VII.

Provozní dotace celkem

18

142502,52
2385437,00

142502,52
2385437,00

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před
zdaněním
Výsledek hospodaření po
zdanění

19

2556055,52

2556055,52

20

-16530,30

-16530,30

21

-16530,30

-16530,30

C.
D.

16

25

ANALÝZA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ORGANIZACE
Analýza výnosů (v Kč)
MPSV ČR
ÚP Děčín
Ústecký kraj
NROS
VPOHO
Město Rumburk
Rada vlády ČR
Euronisa
Strukturální fondy EU
TS 2007
Sbírka „Pozvedněte slabé“
Tržby za vlastní výkony
Finanční + věcné dary
Výnosy celkem
Analýza nákladů (v Kč)
Kancelářské potřeby
Vybavení (DDHM do 40 tis.)
Spotřeba potravin
Spotřeba materiálu (odborná literatura, úklid. pr.,..)
Spotřeba energie
Teplo, vodné, stočné …
Opravy a udržování
Cestovné zaměstnanců
Telekomunikační služby
Poštovné, ceniny
Ostatní služby
(Mediatel,audit,nájem,komunál.odpad, účet.pr.)
Školení a vzdělávání zaměstnanců
Pojištění služeb
Volnočasové akce
Ostatní náklady (poplatky BÚ, …)
Osobní náklady
Odpisy majetku
Náklady celkem
Ztráta
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Celkem
730.000,00
407.661,00
190.000,00
194.111,00
10.000,00
65.000,00
404.000,00
60.000,00
156.625,00
15.685,00
14.200.00
12.116,00
296.657,52
2.556.055,52
17.008,50
57.070,00
59.805,00
62.136,30
23.634,42
127.040,00
11.674,60
19.038,00
27.506,50
2.986,50
46.401.20
8.150,00
7.605,00
123.063,00
13.296,00
1.951.769,00
14.401,80
2.572.585,82
-16.530,30

VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VII. PODĚKOVÁNÍ
Vážení 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

NROS – program VPOHO
NROS ze sbírky Pomozte
dětem!
Rada vlády pro záležitosti
romské komunity
Ratio Rumburk s.r.o.
Řeznictví a uzenářství
PATKOLO
Řeznictví a uzenářství pod
klášterem-Formánková
Řeznictví –uzenářství Stožický
Sadivová E.
Sdružení Fima Rumburk
Studenti sextyA-Gymnázium
Rumburk
Tomovy parky s.r.o.
Tříkrálová sbírka 2007
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
ZŠ U nemocnice-sbírka dětí a
rodičů

Autor Bike Centre- P. Brabec
Astra - pohřební služba
Centrum Justy Rumburk
Cukrárna Venezie
Dinh Quoc Su - maloobchod
Dinh Su-May Va Ban
Holtex a.s.
Ing. Hejduková Jana
Ing. Vébr
Jídelna Gymnázium
Kadeřnictví bazén-Petráková
Katholische Pfarre „Maria
Himmelfahrt“ Leutersdorf
Kovářová Jana
Krupička Karel
Koutníková D.
Květinka - Alžběta
Lékárna Paracelsus - Lovosice
Limma Food s.r.o. Česká
Kamenice
Město Rumburk
Mgr. Vopatová Ladislava
MPSV ČR
Nadace EURONISA
Nápoje Venturová
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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, Dům kultury Rumburk, Frauen-EuroZentrum Zittau, Jabok Praha, 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
postižených civilizačními chorobami Rumburk, UNILES
Rumburk, UP Děčín,….

Předání materiální pomoci žáků
ZŠ U Nemocnice proběhlo 14.
11. 2007.
Sbírka pomohla
klientům
asistenční
služby
(rodinám
s dětmi)
a
také
Azylovému
Magdaleny
Jedlovou.
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domu sv.
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Farní charita Rumburk
Sukova 1055, 408 01 Rumburk
Tel: 412 332 774, fax: 412 332 774
E-mail: farni.charita@raz-dva.cz
www.charitarumburk.cz
Korunové konto: ČS a.s. 0922863339 / 0800
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