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Adresa:

Sídlo: Dobrovského nám. 379/11, 408 01 Rumburk
Provoz: Sukova ul. 1055, 408 01 Rumburk
Telefon / fax : 412 332774
Telefon Občanská poradna: 412 384745
E - mail: farni.charita@raz-dva.cz
Občanská poradna E - mail: poradna.charita@tiscali.cz
ředitelka FCH Rumburk E - mail: z.ondrusova@tiscali.cz
Datum registrace u MK ČR: 30.10. 1996
Zaregistrována jako: Farní charita Rumburk
IČO: 467 97 572
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0922 863 339/0800
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II. Rada FCH, sponzoři a spolupracující a podporující organizace

Rada Farní charity Rumburk
P. Pavel Tichý - kněz římskokatolické farnosti Rumburk
Dr. Dragon Jaroslav – venerologický a koţní lékař Rumburk
PaedDr. Sembdnerová Miloslava – vedoucí IPS Úřad práce Rumburk
Mgr. Tuma Emil – středoškolský profesor Rumburk, důchodce
Menšíková Helena – ředitelka Domu kultury Rumburk
Ekonomická rada
Vyčítalová Dagmar – účetní FCH Rumburk
Kulhánková Věra – účetní – důchodkyně Rumburk
Horáková Šárka – soc. pracovnice FCH Rumburk
Neidhardtová Dana – soc. pracovnice – FCH Rumburk
Revizní komise
Vlasáková Miloslava – učitelka – důchodkyně Rumburk
Kruţíková Anna - sociální pracovnice – důchodkyně Rumburk
Eder Josef – sociální pracovník – důchodce Jiříkov
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Sponzoři:

Cukrárna Venezia, Rumburk
Česká spořitelna, pobočka Jiříkov
Doškář P. – autojeřáby, Ústí nad Labem
fa. „Martin Horák – Topení – voda – plyn“ - velkoobchod Rumburk
fa. ETIPRINT, Rumburk
fa. VAKOS, Rumburk
Fara Rumburk
Hemtrans – Autodoprava Hemelík Josef, Varnsdorf
Charitas Schwerte SRN
Ing. Trantina Boris, Šluknov
INTERNATIONAL POWER p.l.c., Praha
Karel Vychytil – MUSIC CENTRUM, Rumburk
KDU ČSL Rumburk
Kooperativa – Pojišťovna a.s. Rumburk
Květiny a dárkové zboţí – Fialová Alţběta, Rumburk
Limma – Food - pekárna Česká Kamenice
Město Rumburk
Město Varnsdorf
Mgr. Markéta Peroutková Rumburk
MPSV – ČR Praha
MV ČR Praha
Nadace Euronisa Liberec
Nadace EURONISA Liberec z veřejné sbírky „Pozvedněte slabé“
NROS Praha z veřejné sbírky „Pomozte dětem!“
ORIFLAME – Alena Škaloudová, Rumburk
paní Hackerová – Krásná Lípa
pí. Nedvědová, Rumburk
Quan Ngo Hong – Petr – Rumburk
RATIO s.r.o. Rumburk
Roman Pešťák – Marita Rawen, Rumburk
Řádové sestry Voršilky z Jiřetína pod Jedlovou
Řeznictví a uzenářství Patkolo, Rumburk
Řeznictví a uzenářství pod Klášterem – Formánek, Rumburk
Sdruţení FIMA Rumburk
Servis elektroniky – Konupka, Horní Jindřichov
SOŠ lesnická Šluknov
Stap a.s. Vilémov
Tabák Podhájí M.Kubátová
Tiskárna Mänzel Rumburk
Tříkrálová sbírka 2003, 2004
Úřad práce Děčín
Ústecký kraj
V. Říha, Vilémov
Večerka – pí. Sedláčková, Rumburk
VELVETA a.s. Varnsdorf
VENTOS – ing. Hanek, Rumburk
Věra Soukupová Rumburk – videozáznamy
Viola květinářství Rumburk
VSS KB Dana Koubková Rumburk
zahradnictví HOVA – Honzík – Rumburk
Zelená lékárna – Mgr. Matějček, Rumburk
a další dárci
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Spolupracující organizace:

Agentura Pondělí Dolní Poustevna
Asociace občanských poraden Praha
Domov důchodců - ÚSP Filipov
Dům dětí a mládeţe Rumburk
Dům kultury Rumburk
EEB Sachsen Dresden, SRN
Evangelická církev Rumburk
Charitní sdruţení Děčín
Fara Rumburk
FEZ Zittau SRN
IBZ - St. Marienthal - Ostritz, SRN
Informační středisko Loreta Rumburk
JUDr.Babičík – OŘ cizinecké a zahraniční policie ČR Ústí nad Labem
K - centrum Rumburk
Klub seniorů Rumburk
Městská policie Rumburk a koordinátor Prevence kriminality v Rumburku
Městská knihovna Rumburk
Městské muzeum Rumburk
Město Rumburk
Miroslav Grajcar – romský poradce Děčín
NOEMA - zdravotní a pečovatelská sluţba Rumburk
Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk
Policie České republiky Rumburk
Probační a mediační sluţba Děčín
Speciální pedagogické centrum při ZvŠ Rumburk
Střední zdravotní škola Rumburk
Sociální odbor města Rumburk a SPOD
Sociální odbor města Varnsdorf
Úřad práce Děčín - pobočka Rumburk
Zvláštní škola Rumburk a poradce pro romské otázky v Rumburku
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III. Slovo ředitelky FCH Rumburk

Váţení spoluobčané, kolegové, dobrovolníci, sponzoři a příznivci,
v roce 2004 v červnu oslavila nestátní nezisková organizace (NNO) Farní charita
Rumburk (dále jen FCH) své páté výročí.
Náplní a posláním její činnosti je sluţba bliţnímu v nouzi, která vychází
z křesťanských zásad bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, náboţenství,
státní a politické příslušnosti.
Zdá se, ţe FCH Rumburk se svou nabídkou sociálních sluţeb našla ve spektru
ostatních sluţeb pro občany pověřeného města Rumburku a v oblasti Šluknovského
výběţku své místo. O této skutečnosti svědčí nárůst uţivatelů ve všech nabízených
profesionálních projektech (viz zpráva o činnosti).
Kromě práce ve 3 profesionálních a 4 dobrovolnických projektech se pracovníci FCH
Rumburk v roce 2004 podíleli na vzniku Komunitního plánu Šluknovského výběţku a
na vzniku Katalogu sociálních sluţeb Šluknovského výběţku. Organizace má
pověření od MPSV ČR k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).
Bohuţel nesystémové financování činnosti NNO velice stěţuje práci nejen nám, ale
všem neziskovkám. S nedostatkem financí bojují o přeţití kaţdý rok a to nejenom na
začátku roku.
Největším donátorem jako kaţdý rok je Úřad práce Děčín. Bez dotací na mzdy se
neobejdeme a díky jim můţeme poskytovat sluţby hned v prvních dnech nového
roku. Přes všechny těţkosti kolektiv pracovníků FCH Rumburk pracuje s plným
nasazením, mnohdy nad rámec svých povinností, aby byla zabezpečena kvalita
sluţeb.
Jako velmi dobrou hodnotím spolupráci místní správy a samosprávy, institucí a
organizací nejen ve městě Rumburku, ale i v regionu. Zástupci našich občanů jsou
ochotni naslouchat jejich potřebám, mají pro ně pochopení, snaţí se je řešit nebo
napomáhat tomu, aby byly eliminovány. A to je dobrá vize pro naše spoluobčany a
budoucnost regionu.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, přátelům a
příznivcům Farní charity Rumburk za jejich práci. Své úkoly plní s vědomím, ţe
pomohou tam, kde je uţivatelé sluţeb nejvíce potřebují a jsem přesvědčena, ţe práci
berou jako své poslání.
Proto jim přeji pevné zdraví, hodně lásky k bliţnímu, sílu a vůli a hojnost a aby jejich
dílo bylo poţehnáno Boţí milostí.
Na závěr bych chtěla poděkovat jménem kolektivu i klientů všem institucím,
organizacím, nadacím, firmám a jednotlivcům za jejich podporu. Bez pomoci
jmenovaných bychom naše cíle a poslání nemohli naplňovat. Upřímně děkujeme.
S pozdravením pokoje
Zdeňka Ondrušová
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IV. Zpráva o činnosti v roce 2004

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ (NZDM) – Poradna pro ohroţenou mládeţ –
Ţijeme spolu
Cílem tohoto projektu je poskytování kvalitních sociálních sluţeb v otevřeném
komunitním a poradenském nízkoprahovém zařízení pro děti a mládeţ z ohroţeného
prostředí, převáţně z romské komunity a spojení kulturních a společenských zájmů
této cílové skupiny s činností sociálně preventivní.
NZDM je otevřeno denně kromě pondělí (supervize, příprava, porady) od 13. 00 – 18.
00 hod. včetně prázdnin.
Počet uţivatelů:
Věkové rozdělení:
Děvčata 6 -12 let
Chlapci 6 -12 let
Děvčata 13 – 20 let
Chlapci 13 – 20 let
Celkem

682
939
1315
1481
4417

Programu v NZDM se účastnilo celkem 4417 uţivatelů (kontaktů)
Výstupy z aktivit:
Název(popis)výstupu
13x výlety (půldenní)
3x výlety (jednodenní)
7x pracovní aktivity - hrabání v parku Přátelství
2x měsíčně keramika
3x dovednostní,taneční soutěţe
1x letní týdenní pobytový tábor
8x taneční zábava Masopust,Valentýn,Helloween,
Mikuláš,Den dětí atd.
24x diskotéka
61x výtvarný krouţek
63x hudební krouţek
29x vaření
95x taneční krouţek
8x šití,ruční práce
21x truhlářská dílna
1x vernisáţ fotografií
3x přednáška - drogy,šikana,romská kultura

Kvantifikace (počet uţivatelů)
103
65
106
99
122
12
267
669
530
335
112
642
37
102
18
56

Pokud se týká poradenské činnosti, je individuální a probíhá dle zájmů a potřeb
klientů.
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Pravidelné týdenní aktivity:







Vaření - 1x v týdnu (dle zájmu)
Zkoušky taneční skupiny Sestry v akci – 1x v týdnu
Výtvarná činnost , keramika – 2x v týdnu
Zkoušky hudební skupiny Terne Čhave – 2x v týdnu
Ve spolupráci s Městskou policií klienti navštěvují jejich zařízení – posilovnu
Ve spolupráci s Probační a mediační sluţbou v Děčíně mají mladiství
delikventi moţnost v našem zařízení vykonat alternativní trest

Předškolní zařízení „Josífek“
je podprojektem NZDM. Jedná se o předškolní zařízení pro děti s handicapem, jehoţ
cílem je vytvoření prostor pro edukační činnost s dětmi s fyzickým, mentálním a
kombinovaným postiţením, s onemocněním CNS / syndrom ADD, ADHD, pervazivní
vývojové poruchy/
Programu v předškolním zařízení se účastnilo 383 uţivatelů (kontaktů)
Předškolní příprava probíhá 4x v týdnu a to:
v pondělí, středu a čtvrtek pro děti ohroţené sociálním prostředím, v pátek pro děti
s handicapem. Školka je v provozu pravidelně od 09 – 12 hod. Děti do zařízení
doprovázejí rodiče.
 Děti se učí:
 hygienickým návykům
 zásadám slušného chování
 rozeznávání barev, tvarů
 cvičí
 učí se písničky, říkadla
 hrají si v kolektivu
 učí se samostatnosti
 cvičí jemnou motoriku
 soustředění se na práci, na výuku
 učí se výtvarným technikám
 a základům znalostí a dovedností předškolního dítěte
 zúčastňují se s ostatními dětmi akcí FCH Rumburk
Spolupracovníci:
Odborní pracovníci z SPC Rumburk, pediatři z Rumburku, sociální odbor města
Rumburku a Varnsdorfu, komise SPOD v Rumburku a odborní lékaři z pedagogickopsychologických poraden v Rumburku a ve Varnsdorfu
Pracovníci v projektu:
Demeterová Leona
Koubková Renáta
Mašková Zuzana Bc.
Ondrušová Zdeňka
Škodová Martina
Švajgrová Kateřina
Vyčítalová Dáša

streetworker 0,5 úvazku
pracovník s dětmi a mládeţí od 3.8.04 – 31.12.04
sociální pracovnice v předškolním zařízení a vedoucí NZDM
od 20.10.03 – 31.12.04
ředitelka, realizátor a koordinátor projektů
vedoucí NZDM a pracovník s dětmi a mládeţí od 20.10.03
-31.12.04
pracovník s dětmi a mládeţí do 19.1.04 – 31.12.04
ekonom, účetní 0,25 úvazku
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DPČ:
PaedDr.Veselá Jana
Houţvičková Petra
Škoda František
Bc. Vopatová Ladislava

odborné vedení předškolního zařízení 1.9.04 –31.12.04
pracovník v předškolním zařízení 1.9.04 –31.12.04
vedení truhlářské dílny 3.5.04 – 31.12.04
externí supervizor

Dobrovolní pracovníci:
PaedDr.Miloslava Sembdnerová
František Kolář

Projekt podporují:
Město Rumburk
Úřad práce Děčín
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3.7.-10.7. 2004 Letní tábor – Jílové u Děčína

25.9.2004 Výlet Ţitava (Hartlu) - podzimní setkání-výroba obrazů z přírodních materiálů
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Vystoupení pro dědečky a babičky v DD Filipov

2.2004 Předvánoční vystoupení v Domově důchodců Filipov

Keramický krouţek
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Keramický krouţek
20.2.2004 Masopust

19.6. 2004 soutěţ „Šikulka“
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3.12.2004 Mikulášská besídka v předškolním zařízení „Josífek“

Mikulášská besídka v klubovně 2004
14

3.12.2004 Mikulášská besídka v klubovně

Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi
Individuální asistenční pečovatelská sluţba je pomocí plně neintegrovaným rodinám
s dětmi v jejich přirozeném prostředí tak, aby rodina dobře plnila svou funkci.
Komplex sluţeb zahrnuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů,
výchovné a aktivizační sluţby.
Jelikoţ informace o klientech z projektu Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi jsou
důvěrné, hodnocení úspěšnosti projektu provádí sociální odbory pověřených měst,
které velmi úzce spolupracují s Farní charitou Rumburk. Pracovníci těchto orgánů
jsou jediní, kteří přicházejí do kontaktu s rodinami, a tak mohou nejlépe ohodnotit,
zda a nakolik došlo v rodinách k pozitivním změnám a poskytují zpětnou vazbu.
V roce 2004 FCH Rumburk takto pečovala o 11 rodin, z toho bylo 32 dětí a 32
dospělých osob.
Kromě péče o rodiny je dalším cílem začleňování rodin s dětmi do společnosti, coţ
se nám jiţ třetím rokem úspěšně daří (soutěţe, výlety, zájezdy, společenské akce).
Některé z dětí navštěvují nově otevřené předškolní zařízení „Josífek“, kde získávají
dovednosti a učí se základním hygienickým návykům, kreslí, cvičí apod.
Během roku uskutečnily v těchto rodinách 855 návštěv. Poradit a konzultaci
potřebovalo 9 rodin, 14 dětí a 14 dospělých. S řešením některých problémů pomohla
Občanská poradna Rumburk. Se všemi rodinami byla sepsána smlouva o spolupráci
rodin s FCH Rumburk. Kromě toho se 172 dětí a 80 dospělých (kontaktů) zúčastnily
15 společenských akcí, které byly zaměřeny na integraci rodin do společnosti.
Akce:
Datum
11. 07. 2004
25.08. 2004
24.09. 2004
27.10. 2004
26.06. 2004
18.12. 2004

Co se konalo
Závody koloběţek s grilováním
ZOO Praha + jízda parníkem
Divadlo Krásná Lípa
Jak šel Honza do světa
Hledání pokladu v Krásné Lípě
Soutěţe rodin IV.ročník 10 rodin
Zdobení vánočního stromku pro
zvířátka

Počet
18 dětí + 20 dosp./38 osob
39 dětí + 13 dosp./52 osob
8 dětí + 3 dospělí/11 osob
11 dětí + 5 dospělých /16 osob
11 dětí + 10 dospělých/22 osob
15 dětí + 8 dospělých/23 osob

Místně je cílová skupina vymezena spádovým městem Rumburk, přilehlými městečky
a obcemi z celého Šluknovského výběţku. (např. Jiříkov, Varnsdorf, Krásná Lípa,
Staré Křečany apod.)
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Pracovníci v projektu:
Neidhardtová Dana
Němcová Blanka
Ondrušová Zdeňka
Vyčítalová Dáša

pečovatelka v rodinách s dětmi
pečovatelka v rodinách s dětmi
koordinátor, realizátor, interní supervizor
ekonom, účetní 0,125 úvazku

Dobrovolníci v projektu:
Neidhardtová Markéta
Marvanová Petra

Sponzoři: Město Rumburk, Město Varnsdorf

Úřad práce Děčín
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18.12. Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka

11.7. Závody koloběţek
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Projekt Občanská poradna Rumburk

Cílem projektu Občanská poradna Rumburk bylo vytvořit komplexní poradenskou
sluţbu, jejímţ posláním je poskytovat jejím uţivatelům informace o jejich právech,
povinnostech a oprávněných zájmech, nabízet jim různé moţnosti řešení a pomáhat
tyto moţnosti realizovat, podporovat je v jejich obtíţných ţivotních situacích, které
nejsou schopni řešit svými vlastními silami a ani s pomocí svého okolí.
Občanská poradna má dva hlavní cíle:
Zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí
dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby
na základě analýzy problémů občanů upozorňovat orgány státní správy a
samosprávy na nedostatky legislativy a tím přispívat ke zlepšení a rozvoji sluţeb a
fungování úřadů na místní a celostátní úrovni
Občanská poradna Rumburk vznikla při Farní charitě Rumburk v lednu roku 2002,
výše uvedené cíle v roce 2003 naplňovala, o čemţ potvrzuje i přijetí do Asociace
občanských poraden ČR.
OP Rumburk provozovala v roce 2004 své poradenské sluţby v bezbariérových
prostorách, pronajatých od města Rumburk, v následující provozní době :
PO : od 9.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.
ÚT : od 9.00 hod. – do 12.00 hod.
ST : od 9.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
ČT : od 9.00 hod. – do 12.00 hod.
PÁ : od 9.00 hod. – do 12.00 hod.
Uţivatelům sluţby, kteří se nemohli dostavit ve výše uvedenou provozní dobu
poradny, byla sluţba poskytnuta i mimo tuto provozní dobu po předchozí domluvě
s poradcem, a to v rámci pracovní doby poradce – tj. od pondělí do pátku od 8.00
hod. – do 16.30 hod. (vyjma přestávky od 12.00 – 12.30 hod.)
Vyhodnocení projektu za rok 2004 :
Počet nových kontaktů
Počet kontaktů opakovaných v rámci
řešení jednoho případu
Počet konzultací
celkem
Počet dotazů
celkem

263
38
301
360
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V roce 2003 bylo v OP Rumburk poskytnuto celkem 208 konzultací, v roce 2002 bylo
uskutečněno celkem 90 kontaktů.
V roce 2004 se tedy zvýšil zájem o tuto sluţbu a došlo k nárůstu klientely – o cca 90
konzultací navíc oproti loňsku.
Věková skladba klientů: Průměrný věk : 42 let
Návštěvnost poradny dle pohlaví :
ţeny

53%

muţi

35%

organizace 2%
Více
klientů

10%

Poradenské oblasti : (poradna radí ve 14 oblastech)
1. Sociální dávky - 3%
2. Sociální pomoc – 0,5%
3. Pojištění – 3%
4. Pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost – 17%
5. Bydlení – 9%
6. Rodina a mezilidské vztahy – 10,5%
7. Majetkoprávní vztahy – 13%
8. Finanční a rozpočtová problematika – 2%
9. Školství a vzdělávání – 0,5%
10. Specifické skupiny obyvatel – 1%
11. Ochrana spotřebitele - 0,5%
12. Právní systém a právní ochrana – 39%
13. Ostatní – 1%
3%
38%

poradenské oblasti

1%
3%

1%

17%

1%

9%
1%

0%

Výseč 1
0,5

Výseč 2
1

11%
2%

Výseč 3
0,5

13%

Výseč 4
39

Výseč 5
1

Výseč 6
Výseč 13

Výseč 7
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Zpráva o hospodaření OP Rumburk za rok 2004

Čerpání nákladů:
náklady vynaloţené na nákupy
náklady na nakupované sluţby
cestovné, školení
spoje
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
poplatky
ASPI
náklady celkem

1 132
34 660
10 668
14 950
318 925
111 629
2 000
10 000
503 964

Výnosy:
dotace od měst
ostatní dotace
přijaté dary
výnosy celkem

10 000
420 282
73 682
503 964

Pracovníci:
Demeterová Leona
Horáková Šárka
Ondrušová Kateřina
Vyčítalová Dáša
DPČ:
Ondrušová Zdeňka
Bc.Vopatová Ladislava

0,5 úvazku streetworker
poradce v OP Rumburk
vedoucí občanské poradny, poradce
ekonom, mzdová účetní –0,125 úvazku
koordináror projektu
Externí supervizor

Pracovníci OP Rumburk se pravidelně zúčastňují skupinové supervize, organizované
Charitním sdruţením Děčín společně s poradci z OP Děčín a OP Teplice.
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Dobrovolnické projekty:

„Pryč se samotou“
jsou to aktivizační sluţby pro seniory, osamocené občany a občany s handicapem.
Cílem je uţivatele této sluţby vytrhnout z letargie, izolace a samoty. Prostředkem
k dosaţení cíle jsou aktivizační programy jako jsou výlety, zájezdy, přednášky,
besedy a setkávání.
1. akce – 22. května 2004 „Oslava 80. narozenin“
Oslava jubilejních narozenin jedné z prvních zakladatelek dobrovolnické FCH
Rumburk. Jmenovaná dobrovolnice nemá ţádnou rodinu. Setkání připravily
dobrovolně pracovnice FCH Rumburk, zúčastnilo se 20 lidí a konalo se v klubovně
Farní charity Rumburk, Sukova 1055.
2. akce: 5. června 2004 - Zájezd do SRN
Zájezd na setkání dobrovolníků a seniorů do Pilnitz, Pirny a Königsteinu v SRN.
Setkání proběhlo na základě pozvání partnerské organizace EEB Sachsen Dresden,
se kterou má Farní charita Rumburk dlouholetou spolupráci. Senioři a dobrovolníci
navštívili zámek v Pilnitz, prohlédli si zahrady, navštívili kostel „Panny Marie na
vodě“, poté si prohlédli historickou část města Pirna, ve kterém proběhla beseda o
dobrovolné sluţbě, které se účastnili i dobrovolníci ze SRN.Na závěr setkání
navštívili pevnost Königstein v Česko-Saském Švýcarsku.
Zúčastnilo se 48 občanů, z toho 22 seniorů, jedn vozíčkář a 26 dobrovolníků regionu
Šluknovského výběţku.
3. akce: dne 27. července 2004 Výstava svaté obrázky z poutních míst ČR
Senioři se účastnili výstavy v Městském muzeu Rumburk Dr. Bašeové z Prahy,
spojená s pohoštěním a besedou o historii a sběratelství obrázků. Účastnilo se 15
seniorů.
4. akce: 15. října 2004 – zájezd do Liberce
Zájezd seniorů do Liberecké ZOO a Botanické zahrady.
Zúčastnilo se 45 seniorů a jeden vozíčkář.
5. akce: 8. listopadu 2004 – Ze zákulisí médií vesele i váţně
Pan Jiří Tunkl – bývalý pracovník rozhlasu a televize, reportér a novinář vyprávěl ze
svých bohatých novinářských zkušeností seniorům historky ze zákulisí tohoto
povolání. Zúčastnilo se 22 seniorů
6. akce: 4. prosince 2004 – Tradiční předvánoční setkání v muzeu
Vánoční setkání seniorů se vzpomínáním na časy minulé v muzeu v Rumburku,
s hudbou, pohoštěním a s prohlídkou Betlémů.
Předpokládaná účast 30 seniorů
Dobrovolní pracovníci:
MUDr. Františka Finkousová, Kurt Goldberg, Věra Kulhánková, Helena Menšíková,
Rudolf Ondruš, Veronika Račanská
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Výstava „Svaté obrázky“ v Městském muzeu v Rumburku

Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi s handicapem
Studentky SZŠ v Rumburku ve svém volném čase dobrovolně pomáhají rodinám
s dětmi s handicapem. Studentky jsou dětem tzv. „velkými sestrami“. Jedná se o
odlehčovací sluţbu. Rodiny vyhledávají odborné pracovnice ze SPC Rumburk.
Dobrovolní pracovníci:
Mgr. Věra Rusínová – tř. profesorka SZŠ Rumburk
studentky SZŠ Rumburk – Školní rok 2003 – 2004 - asistence dětem:
Vlasta Laštůvková, Jaroslava Kasperová, Věra Meistnerová, Nikola Prokopová
Sociální šatník
Je otevřen dvakrát týdně pro všechny občany Šluknovského výběţku. Zdarma nabízí
vybavení pro sociálně slabé rodiny s dětmi, občany bez domova, pro občany
postiţené přírodní nebo jinou katastrofou, pro občany navracející se z výkonu trestu.
Přebytky ze sociálního šatníku jsou dodávány zdarma do Diakonie Úpice, kde jsou
vyuţívány ve prospěch dalších potřebných.
Dobrovolní pracovníci:
Marie Hejtmánková, Eva Holubová, Anna Kružíková,Miloslava Vlasáková,
Mgr. Pavel Tichý
Sbírky
Jsou iniciovány příleţitostně a jsou reakcí na místní potřeby občanů zemí
zasaţených přírodními nebo válečnými katastrofami.
Probační a mediační sluţba (PMS)
Poskytuje moţnost vykonání alternativního trestu občanů ze Šluknovského výběţku.
FCH Rumburk spolupracuje s Probační a mediační sluţbou v Děčíně. Kaţdým rokem
ve FCH Rumburk vykonávají alternativní trest dva občané.FCH Rumburk usiluje o
akreditaci PMS na MS ČR. PMS by se v budoucnu zaměřila na děti a mládeţ.
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V. Zpráva o hospodaření FCH za rok 2004

Náklady
Výnosy
Výsledek : ztráta ve výši

2 123 212,00
1 849 883,00
- 273 329,00

Čerpání nákladů:
náklady vynaloţené na nákupy
náklady na nakupované sluţby
cestovné
nájem
spoje
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění
daně a poplatky
jiné provozní náklady
ostatní finanční náklady
pojištění odpovědnosti
náklady celkem

127 921,00
251 715,00
30 241,00
167,00
48 209,00
1 193 593,00
310 419,00
110 377,00
7 679,00
31 340,00
1 258,00
10 293,00
2 123 212,00

Výnosy:
trţby za vlastní výkony
dotace od měst
ostatní dotace
přijaté příspěvky od jiných organizací
přijaté příspěvky od soukromníků
připsané úroky od banky
výnosy celkem

14 422,00
106 403,00
1 616 611,00
101 752,00
10 276,00
419,00
1 849 883,00

placených zaměstnanců FCH Rumburk: 9/celý rok, 3/část roku, DPČ 4/část roku
dobrovolných pracovníků FCH Rumburk: 19
praxe: 22 studentů ( VŠ Jabok Praha, SOŠ Šluknov, SPŠ Litoměřice)
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VI. Tiskové zprávy

Seznam článků za rok 2004
RUMBURSKÉ NOVINY
01/04
01/04
01/04
02/04
02/04
02/04
02/04
04/04
04/04
05/04
05/04
06/04
07/04
07/04
11/04
11/04
12/04
12/04
12/04
12/04

Děti z rumburské Farní charity potěšily seniory
Tři králové rozdávali
Pozvedněte slabé! Regionální sbírka byla úspěšná
Rumburští boj s kriminalitu nevzdávají, aktivně se brání
Únor v rumburské farní charitě
Tři králové
Ohlédnutí Farní charity za uplynulým rokem
Víte jaké sluţby poskytuje Občanská poradna Rumburk
Cenu za lidskost „Křesadlo“ získal pan Rudolf Ondruš
Nadace EURONISA pomáhá stále více
Charitní „školka“ v Rumburku
Dárek za dobrovolnou činnost
Britové radí, jak sniţovat kriminalitu
Šikulka 2004 ve znamení rumburské komunity
Poradna pro ohroţenou mládeţ – Ţijeme spolu
Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi
Josífek pomáhá postiţeným dětem
Česko-německá spolupráce proti nezaměstnanosti
Tříkrálová sbírka 2005
Krásná předehra vánočních svátků v Rumburku

DĚČÍNSKÝ DENÍK
01/04
02/04
02/04
02/04
03/04
04/04
04/04
04/04
04/04
06/04
06/04
11/04
11/04

Pomohli obětem zemětřesení
Peníze od státu jsou pro činnost rozhodující
První měsíce v roce pracují za hubičku
Křesadlo získal i rumburský dobrovolník
Charity bojují o přeţití
Josífek handicapovaným dětem pomáhá
Josífek, zařízení pro handicapované děti předškolního věku
Poličku na cenu si dobrovolně vyrobí sám
Víkend začal v charitě tancem a písněmi
Dobrovolníci jeli do Německa
Charita oslavila výročí otevřením dveří
V Rumburku hrabou listí děti
Dětem slouţí stacionář Josífek
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12/04
12/04
12/04
12/04

Varnsdorfským je místní charita lhostejná
Dobrovolní bezdomovci pomoc nechtějí
Díky plánu budou lépe investovat
Nadace rozdávala na Šluknovsku peníze

MLEJN
02/04
04/04
04/04
06/04

Safari-jedna z mnoha dobrých akcí loňského roku
Uţ jste slyšeli o nové sluţbě Josífek?
Zprávičky z rumburské farní charity
Ocenění obětavé práce dobrovolníků

ÚSTECKÝ DENÍK
02/04 Křesadlo pro dobrovolníky znamená dík a uznání
ROMANO HANGOS-internet
Charita nabízí ruku všem potřebným
ZPRÁVY CHARITY
Tradice Tří králů v Rumburku
Senioři s dětmi v předvánočním čase
Otevřené dveře veřejnosti
Nadílka v charitě
Naši senioři navštívili muzeum
Co nám přinesl duben?
Respitní péče-pomoc rodinám s postiţenými dětmi
Zprávičky z rumburské farní charity
Předškolní zařízení pro handicapované děti „Josífek“
Podzimní Farní charita Rumburk
Farní charita Rumburk – léto 2004
MF DNES
Rumburské charitě chybějí peníze
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VII. Vzdělávání pracovníků za rok 2004
Kdy:

Leden

Co:
Podvojné účetnictví v NNO

Kde:
SČKCH Praha

Kdo:
D.Vyčítalová

Únor

„Psaní projektů na Ústecký kraj“

ANNOUK ,Ústí nad Labem

„Příhraniční spolupráce v r.
2004“

Frauen-Euro-Zentrum (FEZ)
Zittau SRN

„Rizikoví rodiče – rizikové děti“

Liberec

„Supervizní metody v SRN a
ČR“
„Vstup do EU“

Dresden SRN

Z.Mašková Bc., K.
Ondrušová
Z.Ondrušová,
M.Sembdnerová
PaedDr.(dobrovolnice)
Z.Mašková Bc., M.Škodová,
K.Švajgrová
Z.Ondrušová,
M.Sembdnerová
K. Ondrušová
Z. Ondrušová
L. Demeterová

Březen

„Práce na PC“

Duben

„Rizikové děti“
„Bydlení“

Květen

„DPH v účetnictví“
Supervize pracovníků sociálních
zařízení ČR a SRN
„Sociální forum“
„Supervize a kvalita sociálních
sluţeb“,

Červen

Srpen
Září
Říjen

Listopad

Prosinec
celoročně

plánovaná skupinová supervize
Den otevřených dveří
„Školení k informační databázi“
„Romové chtějí pracovat“
„Jak pracují neziskové
organizace ve Francii“
„Sniţování kriminality
mladistvých“
„Důchodové zabezpečení a
nemocenské pojištění“
Komunitní plánování – „SWOT
analýza v poradenství“
„Integrace národnostních
menšin na příkladu Romů“
„Prevence kriminality“
„Terapeutické metody
v pomáhajících profesích“
„Volný pohyb osob a sociální
dávky“, „Majetkoprávní vztahy“
„Práce s počítačem“
„Ústecká burza nápadů“
Zneuţívání návykových látek u
dětí a mládeţe
Základy práce s počítačem
Valná hromada ČAS
studium 4. ročníku SOŠ obor
veřejnosprávní

Frauen Euro Centrum Zittau
SRN
Úřad práce v Děčíně dip.
Rumburk
Praha
OP Plzeň – školení
k informační databázi
Praha
Tokáň u Krásné Lípy
Dresden SRN
Charitní sdruţení Děčín a
EEB Sachsen Dresden
SRN – Dresden SRN
Děčín
Rumburk
Praha
seminář Děčín
Poznávací cesta

Z. Ondrušová L Demeterová
K. Ondrušová
Š. Horáková
D.Vyčítalová
Z. Ondrušová, M.
Sembdnerová PaedDr.
K.Ondrušová, Š.Horáková
K. Ondrušová
Z. Ondrušová
B. Němcová
všichni
L. Demeterová
L. Demeterová
M. Škodová

PMS ČR

K.Ondrušová

AOP Praha

Š. Horáková, L.Demeterová

Rumburk

L. Demeterová

Projekt Güsa a Hochschule K. Ondrušová, Š.Horáková
Zittau/Görlitz SRN
Ústí nad Labem
Z.Ondrušová
Doubice v Čechách
Z. Ondrušová
AOP Praha

K. Ondrušová, Š.Horáková

Rumburk
Ústí nad Labem

L. Demeterová
M. Škodová

Liberec

B. Němcová

Rumburk
Praha
Ústí nad Labem

D. Neidhardtová
M. Škodová
D. Neidhardtová
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