Práce klientů

I. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,

následující stránky Vám v krátkosti nastíní vše, co přinesl Farní charitě
Rumburk a jejím klientům uplynulý rok 2006.
Dovolte mi na úvod říci slova poděkování a uznání všem, kteří poskytují
nejen technicky správně prováděnou péči, ale dodávají také pozornost,
lidskost a milý úsměv. Jen tak mohou druzí okusit sílu srdce, která se
snoubí s úsilím.

Martina Škodová
ředitelka farní charity

„Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, dokonalost však není maličkost.“
Michelangelo Buonarotti
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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.
Statutárním orgánem Farní charity Rumburk je ředitel.
Škodová Martina, ředitelka
Neidhardtová Dana, zástupce ředitele
Rada FCH
P. Pavel Tichý, Dr. Jaroslav Dragon, PaedDr. Miloslava
Sembdnerová, Mgr. Emil Tůma, Helena Menšíková

Ekonomická rada
Dagmar Vyčítalová, Věra Kulhánková, Šárka Horáková, Dana
Neidhardtová

Revizní komise
Miloslava Vlasáková, Anna Kružíková, Josef Eder
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III. PŘEHLED AKTIVIT FARNÍ CHARITY
„Žijeme spolu“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Posláním NZDM bylo poskytovat dětem a mládeži v nepříznivé
sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí
z individuálních potřeb, motivují je a vedou k samostatnosti a
usilují 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 4 do 18 let, které nechtěly nebo nemohly kontaktovat jiná
standardní zařízení a dávaly přednost pasivnímu trávení volného
času.
Služby byly poskytovány na principech nízkoprahovosti formou
ambulantní (v klubovně) nebo terénní (prostřednictvím
streetworkera).
Provoz byl zajištěn od 1.1. do 31.12. 2006 v bezbariérových
prostorách, pronajatých od Města Rumburk v Sukově ul. 1055.
Provozní doba projektu byla: v PO – zavřeno (administrativa,
supervize, porady, plánování, přípravy), v ÚT -PÁ: od 13.00–
18.00 hod. V tomto období eviduje zařízení 4637 kontaktů (40
klientů).
Některé aktivity probíhaly i v sobotu či neděli (hudební
vystoupení, víkendové akce, sedmidenní zotavovací akce,..)
Kalendárium zrealizovaných aktivit

Datum
14. 2.
16. 2.
8. 3.
11. 3.
25. 3.
31. 3.
8. 4.
11.-21.4.

Akce
Valentýnská zábava
Kadeřnické odpoledne
Přednáška o drogách
Den vody na TZ Krásný buk
Ples
Sportovní den – kuželky ve Šluknově
Návštěva dětského domova
Hrabání Parku Přátelství – pracovní ak.
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Datum
5. 5.
27. 5.
1. 6.
3. 6.
17. 6.
23. 6.
1.7. – 7.7.
18. 8.
25. 8.
2. 9.
18. 10.
20. 10.
1.11.
8.–28.11
5.12.
8.12.
4x
75x
29x
33x
1x
56x
9x
18x
5x

Akce
Pálení čarodějnic
Vystoupení tan. skupiny na charitní
pouti v Jablonném v Podještědí
Den dětí
Den dětí v Žitavě
Cyklo-výlet
Romská zábava
Letní zotavovací akce v ekostředisku
(Natura Rumburk)
Návštěva NZDM Krásná Lípa +
cyklovýlet
Diskomaraton
3. různobarevný festival v Ústí nad
Labem
Plavání v krytém bazénu
Dovedností soutěž „Ukaž co umíš“
Halloweenská zábava
Hrabání v Parku Přátelství
Mikulášská besídka
Výroba adventních věnců a svícnů
Keramická dílna
Truhlářská dílna
Hudební zkoušky skupiny
Taneční zkoušky skupiny
Vyšívání
Výtvarná dílna
Vaření
Diskotéka
Pomoc s DÚ

Významné údaje:
Skupinka klientů se v roce 2006 aktivně účastnila programu Make a
connection (Připoj se). Podařilo se jim nejen získat finanční
prostředky na společně podaný projekt „Pojďme si hrát“, ale také ho
zrealizovat. Cílem projektu bylo uspořádat několik volnočasových
akcí pro komunitu, ve které
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žijí. Na tento projekt získali fin. částku 31.000,- Kč, která nebyla
zahrnuta do rozpočtu farní charity. Farní charita jen realizátorům
projektu poskytla prostory a odbornou pomoc při administrování,
realizaci a vyúčtování projektu.
„Začínám znovu“ – Probační program
Posláním programu je 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 je zaměřen na eliminaci
chování klienta, které je v rozporu se zákonem (např. záškoláctví,
experimentování s omamnými a psychotropními látkami, drobná
kriminalita,..).
Cílem programu je 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, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady
jejich jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, tak na
osobní a profesní rozvoj. Program usiluje o aktivní zapojení
poškozeného trestným činem do volnočasových aktivit, k získání
potřebných pracovních návyků, k 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 12-15 a 15-26 let
- závažnost trestného činu (okolnosti a míru nebezpečnosti)
- obviněný s probačním dohledem nebo s OPP
Metody práce:
Skupinová (besedy, volnoč. dílny, výlety -zážitková pedag.)
Individuální (rady, odborná pomoc a asistence,pracovní akt.)
Materiální pomoc (sociální šatník)
Ke klientům je přistupováno individuálně, s nabídkou možností,
jak lze vykonat trest obecně prospěšných prací s ohledem na
jejich potenciál. Práce jsou vykonávány bezplatně a jen ve
prospěch veřejnosti a charity, neslouží k výdělečným účelům.
Statistická data: V roce 2006 využili této služby 3 klienti
v rámci výkonu OPP. Anonymně využívali program i klienti
s probačním dohledem v rámci aktivit nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež.
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Dětské centrum „Josífek“
Posláním bylo vést předškolní děti v nepříznivé sociální situaci
k získání sociálních dovedností zaměřených na vývoj dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby a motivovat i rodiče dítěte
k rozvoji samostatnosti tak, aby aktivně posilovali své sociální
začlenění.
Cílem bylo motivovat děti i rodiče k aktivitě a samostatnosti při
získávání sociálních dovedností, které posilují vývoj dítěte a jejich
sociální začlenění.
Cílovou skupinou byly předškolní děti především ze sociálně
slabých rodin, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé
sociální situace a chlapec s mentálním handicapem.
Provoz byl zajištěn od 1.1. do 31.12. 2006 v bezbariérových
prostorách, pronajatých od Města Rumburk v Sukově ul. 1055.
Provozní doba projektu byla: Po – Pá: od 8.00–12.00 hod.
V tomto období eviduje centrum 484 kontaktů (11 dětí ze soc.
slabých rodina a 1 dítě s handicapem).
Služby byly poskytovány ambulantně se zaměřením na podporu
rodiny a vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Dětem byla k dispozici účelově vybavená herna a pracovna i s
počítačem s alternativní komunikací.
Kalendárium zrealizovaných aktivit
Datum
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Akce

1.6.

Den dětí

27.6.

Půldenní výlet na Dýmník

11.8.

Setkání s poníkem

26.10.

Hledání pokladu

19.12.

Výroba adventních svícnů

1.12.

Mikulášská besídka

15.12.

Vánoční besídka

Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Posláním projektu byla pomoc a podpora soběstačnosti rodin
s dětmi v jejich přirozeném prostředí nacházejících se v tíživé
životní situaci, kterou sama nezvládá a chce 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 nedokáží řešit samy.
Provoz zajišťovaly asistentky po celý rok v terénu nebo
ambulantní formou podle dohodnutých termínů s klienty.
Služby jsou poskytovány bezplatnou asistencí s individuálním
přístupem k rodině v přirozeném prostředí a na základě
dobrovolnosti.
Jsou 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 2006 služba eviduje v 18 rodinách (49
dospělých a 56 dětí) 689 návštěv. Bylo zrealizováno 15 akcí
(513 účastníků z toho 236 dětí, 131 dospělých a 146 účastníků z
ÚSP).
Kalendárium akcí:
19.3.
Brtnické ledopády, Jeskyně víl (výlet)
14.4.
Velikonoční vystoupení v ÚSP Jiříkov
15.4.
Velikonoční odpoledne i pro veřejnost
13.5.
účast na Pohádkovém lese DDM Rumburk
27.5.
účast na Dni dětí (Fara Rumburk)
3.6.
Kindertag – v Žitavě (Frauen-Euro-Zentrum)
9.8.
Výlet do Mikulášovic na rozhlednu Tanečnici
20.8.
VI. Ročník Soutěže rodin
26.8.
VI. Ročník Závody koloběžek
2.10.
Autobusový zájezd - ZOO Liberec
22.10.
Den lesa s mezinárodní účastí
26.10.
Hledání pokladu
24.11.
Mikulášská nadílka
9.12.
Nikolaustfest v Žitavě (Frauen-Euro-Zentrum)
22.12.
Předávání dárků v ÚSP Jiříkov
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Sociální šatník
Cílovou skupinou jsou 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 2006 zabezpečován dobrovolnými
pracovníky v těchto provozních hodinách: Út a Čt od 13,00 do
16,00 hodin .
Za koordinaci provozu šatníků (odvozu přebytků ošacení i
humanitárních sbírek) patří poděkování paní Pavle Nekudové
(vedoucí šatníku).
Statistická data: Během roku 2006 bylo vydáno potřebné ošacení
na 175 poukázek. Služby šatníku využilo 77 potřebných rodin a 7
občanům bez domova. Celkem se tedy ošatilo 268 osob, z toho
bylo 62 žen, 75 mužů a 131 dětí.
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.
Všem, kteří během roku 2006 darovali ošacení, touto cestou
srdečně děkujeme. I tento druh pomoci je velmi potřebný.

Pryč se samotou
Cílem projektu bylo aktivizovat seniory a starší občany, kteří jsou
v sociální izolaci, psychicky strádají a chtějí dobrovolně a aktivně
konzumovat službu.
Provoz tohoto projektu zajišťovali dobrovolní pracovníci.
V roce 2006 se uskutečnilo celkem 8 akcí:
11.3.
Den žen v Žitavě (FEZ Zittau)
18.5.
Bowling v Žitavě (FEZ Zittau)
26.5.
Mnichovo Hradiště-Valečov-Dlaskův statek (zájezd)
24.6.a8.7. Odpolední dýchánek s hudbou
24.11.
Muzikálový podvečer „Hvězda vychází“
12.12.
Vánoční posezení v Žitavě (FEZ Zittau)
20.12.
Výstava „Betlémská noc“ a soutěž o nej.. cukroví
24.12.
Štědrý den v domě s pečovatelskou službou
Těchto akcí se zúčastnilo celkem 188 uživatelů.
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Občanská poradna Rumburk
Člen asociace občanských poraden

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 jsou všichni lidé, kteří se na poradnu obrátí.
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 16 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. 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.
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Statistika poradenství:
V roce 2006 poradna poskytla celkem 316 konzultací, z toho
byla služba poskytnuta opakovaně 59 uživatelům a 257 novým
uživatelům.Více se na poradnu obracely ženy 64,5% než muži
26%, ale i organizace 1,5%. Průměrný věk klientů byl 44 let.
Nejčastější dotazy se týkaly občanského soudního řízení, dále
problematiky dluhového poradenství, pracovně právních vztahů
a ochrany spotřebitele. Nově bylo nabízeno poradenství z oblasti
ekologie a životního prostředí.
Klienti se na poradnu v tomto období obraceli osobní návštěvou,
prostřednictvím internetu nebo telefonicky.
Poradna se zapojila do celorepublikového monitoringu
občanských poraden, který byl zaměřený na sledování
porušování lidských práv v pracovně právních vztazích.

Ekonomické informace OP
Výnosy (v Kč)
MPSV ČR
ÚP Děčín
Město Rumburk
TS 2006
AOP + BEZK Praha (za služby)
Finanční + věcné dary (potr.)osob
Partnerství v projektu – A50
Výnosy celkem
Náklady (v Kč)
Mzdové náklady
Telekomunikační služby
Teplo, nájem, voda, žumpy
Energie
Vzdělávání pracovníků
Cestovné pracovníků
Opravy a udržování
Pojištění služeb + zák. úrazové poj. zam.
Spotřeba mater., potravin, ostatní
Poštovné, Ceniny, Správní poplatky
Poskytnuté členské příspěvky
Ostatní služby – informační databáze,..
Náklady celkem
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96.800,00
122.000,00
10.000,00
20.269,00
38.489,50
25.190,00
235.200,00
547.948,50
447.039,80
11.805,00
29.674,40
5.600,00
500,00
3.497,00
8.996,50
6.812,00
20.178,50
1.057,50
2.000,00
10.787,80
547.948,50

Partnerství v projektu „Aktivní padesátka“



















PORADENSKÉ SLUŽBY ZAHRNOVALY :
odborné poradenství v oblasti pracovně právních vztahů (Eustach)
poradenství pro nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností nad 50 let i
z jiných právních oblastí, které poradna poskytuje (rodinné právo,
majetkové vztahy, sociální dávky sociální zabezpečení, …)
získávání a prohlubování dovedností při práci na PC (zejména pro
účastníky rekvalifikačních kurzů)
vyhledávání informací na internetu (volných pracovních míst,
kontaktů na instituce a jiných info)
přednášky na job-klubech na téma, které zajímá klienty - sociální
dávky v roce 2007, zákon o sociálních službách, invalidní důchody
STATISTICKÁ DATA :
OP Rumburk poskytla klientům A 50 v roce 2006 celkem 65
poradenských aktivit, z toho poradce-specialista poskytl :
a) odborné poradenství 37x v těchto 10 oblastech :
pracovně právní problematika - ve 23x případech
dluhy a exekuce - 1x
Ochrana spotřebitele - 1x
Majetkové vztahy - podílové spoluvlastnictví - 2x
Sociální dávky - životní minimum - 4x
Důchodové pojištění - 1x
Dědictví - 1x
Ústavní stížnost - 1x
Daně - 1x
Ostatní - 2x
b) Práce s PC - klienti využili celkem 28x, z toho :
Vyhledávání na internetu volných pracovních míst a jiných informací celkem 21x
Nácvik dovedností na PC - celkem 7x
POČET DOHOD : uzavřených na poskytování služeb OP Rumburk
celkem 37x
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IV. FOTOGALERIE

Prostory
Občanské
poradny
Rumburk

Svépomocný
klub
„Aktivní
padesátka“

Prostory
sociálního
šatníku
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Tříkrálová
sbírka
2006

Výstava
betlémů
v městském
muzeu a soutěž
o nej…cukroví

Výlet

předškolních
dětí
„Josífek“
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Závody koloběžek
-asistenční služba

Autobusový
zájezd do
ZOO
Liberec
-asistenční
služba

Den lesa
-asistenční
služba
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NZDM
Den dětí

NZDM
Účast klientů
při úpravě
prostor

NZDM
Cyklovýlet
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PRACOVNÍ TÝM
Tým pracovníků zajišťujících realizaci projektů, jejich pozice,
kvalifikace a vzdělávání:
Martina Škodová
Od 1. 1. do 31.12. 2006, 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
Dana Neidhardtová
Od 1.1. do 31.1. 2006, dobrovolný pracovník farní charity
Od 1.2. do 31.12. 2006, 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
Monika Hrochová
Od 1. 9. do 31. 12. 2006, 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 31.12.2006, externí supervizor
Pavla Nekudová
Od 1.1. do 31.1. 2006, dobrovolný pracovník farní charity
Od 1.2. do 31.12.2006, občanský poradce, vedoucí soc. šatníku
Vzdělání: SOU s maturitou –textilní, Varnsdorf 1990
Osvědčení-Školení hlavních vedoucích táborů 2006
Kateřina Ondrušová
Od 1. 1. do 31.12. 2006, 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
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Monika Huruglicová
Od 1.1. do 31.1. 2006, dobrovolný pracovník farní charity
Od 1.2. do 31.8. 2006, vedoucí NZDM
Vzdělání:SOŠ–obor mechanik seřizovač s maturitou,Varnsdorf
Osvědčení-Školení hlavních vedoucích táborů 2006
Alena Hozdeková
Od 1.1. do 31.1. 2006, dobrovolný pracovník farní charity
Od 1.2. do 31.8.2006, soc. pracovnice v NZDM
Od 1.9. do 31.12.2006, vedoucí NZDM
Vzdělání: Gymnázium Rumburk 2002
V současnosti dálkově studuje VOŠ Teplice–sociální práce
Osvědčení - Školení hlavních vedoucích táborů 2006
Leona Demeterová
Od 1.1. do 31.1. 2006, dobrovolný pracovník farní charity
Od 1.2. do 31.12.2006, romský streetworker NZDM a OP
Vzdělání:OU Varnsdorf
TSP, Via-europe, Ústí nad Labem 2006
František Škoda
Od 1.1. do 31.1. 2006, dobrovolný pracovník farní charity
Od 1.2. do 31.12. 2006, pracovník v NZDM
Vzdělání: SOUS– obráběč kovů, Varnsdorf
Táňa Zeiselová
Od 1.2. do 7.3. 2006, asistentka v rodinách s dětmi
Vzdělání:
nedoloženo
Eva Procházková
Od 13. 3. do 12.6. 2006, asistentka v rodinách s dětmi
Vzdělání: SPŠ –textilní, SPgŠ-učitelství na MŠ Liberec 1981
Lenka Frumertová
Od 1.8. do 31.12. 2006, asistentka v rodinách s dětmi
Vzdělání: S0U zemědělské Lovosice 1989
Osvědčení-Pečovatelské práce 2006
Matěj Kožíšek
Od 1.9. do 31.12. 2006, pracovník s dětmi a mládeží NZDM
Vzdělání: SLŠ Šluknov 1997
Anna Krupová
Od 1.6. do 31. 12. 2006, pomocník, uklízeč
Vzdělání: základní
Dobrovolní pracovníci: Bc.Markéta Neidhardtová, Bc.Petra
Marvanová, Gisela Demeterová, PaedDr. Miloslava Sembdnerová,
Dana Neidhardtová, Pavla Nekudová
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VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Účetnictví se v roce 2006 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 31.12.2006 (v Kč)
Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

AKTIVA
a
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek
celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek
celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

číslo
řádku
b
1

Stav k 1.1.
1
38748,80

Stav
k 31.12.
2
28857,80

84020,80

84020,80

2
3
4

10000,00

5
6
7
8

-45272,00
74726,17
3100,00
56658,00

-65163,00
693667,78
126600,00
157288,00

9
10
11

14968,17

409779,78

113474,97

722525,58

3
98916,97
90000,00
8916,97
14558,00

4
392368,00
377951,00
14417,00
330157,58

14558,00

129034,08
201123,50

113474,97

722525,58

PASIVA
a
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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b
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NÁKLADY A VÝNOSY
Analýza výnosů (v Kč)
MPSV ČR

CELKEM
630.300,00

ÚP Děčín

653.778,00

KUUK

160.000,00

Nadace EURONISA

40.000,00

Nadace ČS

250.000,00

Nadace NROS

110.000,00

Nadace škola hrou

3.000,00

Město Rumburk,Krásná Lípa

68.000,00

TS 2006

20.269,00

Finanční + věcné dary osob

152.717,85

Tržby za vl. výkony celkem

50.922,00

Úroky
Partnerství v projektu – A50
Jiné ost. výnosy

418,51
235.200,00
20.080,00

Výnosy celkem

2.394.685,36

Analýza nákladů (v Kč)

CELKEM

Mzdové náklady

1.642.422,00

Telekomunikační služby
Teplo, nájem, voda, žumpy

38.652,50
123.018,00

Energie

25.260,42

Vzdělávání pracovníků

11.960,00

Cestovné klientů

816,00

Cestovné pracovníků

11.872,00

Opravy a udržování

45.528,00

Pojištění služeb
Spotřeba mater., potravin, ostatní
Poštovné, Ceniny, Správní poplatky
Ostatní náklady(kurs.ztr., úroky,..)
Odpisy majetku

7.605,00
359.975,00
4.336,00
7.582,25
19.891,00

Poskytnuté členské příspěvky

4.100,00

Ost. náklady-popl. BU, úraz. pojištění,..

12986,66

Ost. služby – inf. databáze,kom. odpad,.

Náklady celkem

73.180,50

2.389.185,33
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
k 31.12.2006 (v Kč)
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb

Oz.
A.
I.
1.
2.
II.
5.
6.
8.
III.
9.
10.
V.
18.
20.
21.
24.

VI.
25.
VII.
32.
B.
I.
2.
3.
IV.
15.
17.
18.
VI.
27.
VII.
29.
C.

D.
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Název ukazatele
Náklady
Spotřebované nák.celk. I.1.ažI.4.
Spotřeba materiálu
(501)
Spotřeba energie
(502)
Služby celkem Souč. II.5. až II.8.
Opravy a udržování
(511)
Cestovné
(512)
Ostatní služby
(518)
Osobní nák. celkem III.9. až III.13.
Mzdové náklady
(521)
Zákonné sociální pojištění (524)
Ostatní nák. celkem V.17. až V.24.
Ostatní pokuty a penále
(542)
Úroky
(544)
Kursové ztráty
(545)
Jiné ostatní náklady
(549)
Odpisy, prod. majetek,
tvorba rezerv a opravných
položek
VI.25. až VI.30.
Odpis dlouhodobého nehm.
a hmotného majetku
(551)
Poskytnuté přísp. VII.31.ažVII.32.
Poskytnuté čl. příspěvky
(582)
Náklady celkem
I. až VIII.
Výnosy
Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem Součet I.1. až I.3.
Tržby z prodeje služeb
(602)
Tržby za prodané zboží
(604)
Ostatní výnosy cel. IV.12. až IV.18.
Úroky
(644)
Zúčtování fondů
(648)
Jiné ostatní výnosy
(649)
Přijaté příspěvky cel. VI.26.ažVI.28.
Přijaté příspěvky (dary)
(682)
Provozní dotace celkem
VII.29.
Provozní dotace
(691)
Výnosy celkem
I. až VII.
Výsledek hospodaření
před zdaněním Výnosy - Náklady
Výsledek hospodaření
po zdanění
C. – 34.

Čís.
řád. Hlavní

Činnosti
Celkem

1
2
3
4
7
8
9
11
12
13
14
22
24
26
27
30

385235,42
359975,00
25260,42
317033,00
45528,00
12688,00
258752,00
1642422,00
1221789,00
420633,00
20503,91
6000,00
480,00
1102,25
12921,66

385235,42
359975,00
25260,42
317033,00
45528,00
12688,00
258752,00
1642422,00
1221789,00
420633,00
20503,91
6000,00
480,00
1102,25
12921,66

31

19891,00

19891,00

32
38
40
43
44

19891,00
4100,00
4100,00
2 389185,33

19891,00
4100,00
4100,00
2 389185,33

45
47
48
59
63
65
66
75
77
79
80
81
82
83

50922,00
38122,00
12800,00
-133341,49
418,51
-153840,00
20080,00
576826,85
576826,85
1 900278,00
1 900278,00
2 394685,36

50922,00
38122,00
12800,00
-133341,49
418,51
-153840,00
20080,00
576826,85
576826,85
1 900278,00
1 900278,00
2 394685,36

5500,03

5500,03

84

5500,03

5500,03
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ZPRÁVA AUDITORA
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VII. PODĚKOVÁNÍ
Vážení dárci, sponzoři, instituce, dobrovolníci a příznivci
charity,
tato výroční zpráva má za cíl Vás komplexně a stručně
informovat o činnosti a hospodaření rumburské farní charity
v roce 2006.
Je jen na Vás hodnocení, do jaké míry jsme naplnili účel, pro
který jste nám svěřili prostředky.
Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolným pracovníků,
kteří naplňovali poslání a cíle jednotlivých projektů.
Děkujeme všem dárcům, nadacím, institucím, Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR a Úřadu práce Děčín za podporu,
bez které by farní charita nemohla fungovat.
Děkujeme i klientům za jejich nadšení, elán a úsměv na tváři,
který je pro nás hnacím motorem.
Za klienty a tým pracovníků a dobrovolníků

Martina Škodová
ředitelka Farní charity Rumburk

sbírkové konto
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82978319/0800

VIII. SPONZOŘI, DÁRCI A
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
sbírkové konto BEZK Praha
82978319/0800

Centrum Justy Rumburk
Cukrárna Venezie Rumburk
ČS a.s. – pobočka Rumburk
Danone – Dobrá máma
DS SETUZA a.s.
Ergo Elektro Rumburk
FIMA Rumburk
Charitas Schwerte
Jídelna - paní Turková
Květinářství Kvítko
Květinka Viola
Květiny a dár.zb.- Fialová
Lesy ČR
Limma Food – Česká Kamenice
Městský úřad Krásná Lípa
Městský úřad Rumburk
Mgr. Peroutková
MPSV ČR
MUDr. Balvanová – Rumburk
Nadace ČS
Nadace EURONISA Liberec
Nápoje – Venturová
Narex servis s.r.o. Česká Kamenice
Natec servis-Česká Kamenice
Novia s.r.o. Krásná Lípa
NROS veřejná sbírka “Pomozte
dětem!“
p. Frumert
p. Kocman P.

Penzion U Rudolfa III.
pí Báčová
pí Koutníková
pí Kubátová
pí Nedvědová
pí Petráková-Kadeřnictví bazén
Pizzerie Sluníčko
Pohřební služba Astra
Ratio s.r.o. – paní Černerová
Řeznictví a uzen. pod Klášterem
Řeznictví a uzenářství Patkolo
Sachsische Zeitung – Zittau
Sbírka na charitu
SOŠ- lesnická Šluknov
SP Metal Varnsdorf
TOPOS Šluknov
Tříkrálová sbírka 2006
Uniles a.s.
Úřad práce Děčín – pob. Rumburk
Ústecký kraj
Velveta a.s. Varnsdorf
Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“
VPOHO –uvítací grant
Wakos
Zelená lékárna – Mgr. Matějček
Zemní a výkopové práce-Hanuš
a další dárci

Spolupracující organizace:
Agentura Pondělí, AOP Praha, Diecézní charita Litoměřice, DDM
Rumburk, DK Rumburk, EEB Sachsen Dresden, FEZ Zittau, Charitní
sdružení Děčín, Jabok Praha, K-centrum Rumburk-White Light, Loreta
Rumburk, Městská policie Rumburk, Město Rumburk - odbor soc. věcí a
zdravotnictví, Muzeum Rumburk, OŘ cizinecké a zahr. policie ČR Ústí n.
L., PČR Rumburk, PMS Děčín, Římskokatolická farnost Rumburk, SPC
Rumburk, Speciální škola Rumburk, SŠ sociální Šluknov, UNILES
Rumburk, UP Děčín pobočkaRumburk,….
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Práce klientů

Farní charita Rumburk
Sídlo: Dobrovského nám. 379/11,408 01 Rumburk
Pracoviště: Sukova 1055, 408 01 Rumburk
Tel: 412 332 774, fax: 412 332 774
E-mail: farni.charita@raz-dva.cz
www.dchltm.cz , www.rumburk.cz
Korunové konto: ČS a.s. 0922863339/0800

