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I. Základní údaje o Farní charitě Rumburk

Adresa:
Sídlo: Dobrovského nám. 379/11, 408 01 Rumburk
Provoz: Sukova ul. 1055, 408 01 Rumburk
Telefon a fax : 412332774
e-mail: farni.charita@raz-dva.cz
Datum registrace u MK ČR: 30. 10. 1996
Zaregistrována jako: Farní charita Rumburk
IČO: 467 97 572
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0922863339/0800
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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
Menšíková Helena – ředitelka Domu kultury Rumburk
Ekonomická rada
Vyčítalová Dagmar – účetní FCH Rumburk
Kulhánková Věra – účetní – důchodkyně Rumburk
Todorová 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
Drogerie PELE MELE Rumburk
fa. „Martin Horák – Topení – voda – plyn“ - velkoobchod Rumburk
fa. ETIPRINT Rumburk
fa. VAKOS Rumburk
Hemtrans – Autodoprava Hemelík Josef Varnsdorf
Hračkárna Rýznar Rumburk
Charitas Schwerte SRN
Karel Vychytil – Music-centrum Rumburk
KDU ČSL Rumburk
Kooperativa – Pojišťovna a.s. Rumburk
Květiny a dárkové zboţí – Alţběta Fialová
Město Rumburk
Mgr. Markéta Peroutková Rumburk
Miroslav Blaţek – Večerka Podhájí, Rumburk
ORIFLAME – Alena Škaloudová Rumburk
paní Hackerová – Krásná Lípa
paní Nedvědová Rumburk
paní Soukupová Rumburk
Pekárna LIMMA FOOD - Česká Kamenice
RATIO s.r.o. Rumburk
Roman Pešťák – Marita Rawen, Rumburk
Řádové sestry Voršilky z Jiřetína pod Jedlovou
Řeznictví a uzenářství Formánek Rumburk
Řeznictví a uzenářství Patkolo Rumburk
Sdruţení FIMA Rumburk
SOŠ lesnická Šluknov
Stap a.s. Vilémov
Tabák Podhájí Rumburk – Miroslav Blaţek
Velveta a.s. Varnsdorf
VENTOS – ing. Hanek, Rumburk
Venturová – nápoje Rumburk
VSS KB Dana Koubková
zahradnictví HOVA – Honzík – Rumburk
Zelená lékárna Rumburk – Mgr. Jiří Matějček



a další dárci
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Spolupracující organizace:






























Agentura Pondělí Dolní Poustevna
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 Garjcar – 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 přátelé, milí spolupracovníci, sponzoři, příznivci,
Farní charita Rumburk prošla v roce 2003 čtvrtým rokem své existence. Jako
kaţdý rok se snaţí pomáhat všem klientům, kteří sluţby FCH potřebují
v duchu poslání, které je hnacím motorem její práce. Její činnost je sluţbou
bliţnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho
příslušnost k rase, národnosti, náboţenství, státní a politickou příslušnost.
Klienty jsou občané nejen města Rumburku, ale i jeho přilehlých obcí a městeček,
mnohdy pomáháme i lidem, kteří se ocitli v našem městě v nouzi a jsou z různých
koutů naší republiky.
Nabídku sluţeb jsme rozšířili v říjnu roku 2003 otevřením předškolního zařízení
pro děti od 5 - 6 let z romského a sociálně slabého prostředí, ale i děti s
handicapem. Do zařízení docházejí např. děti z projektu Pečovatelská sluţba
pro rodiny s dětmi.. Tím se nám daří děti integrovat do společnosti. Tento projekt
je vlastně podprojektem nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ. Šlo nám o
to, abychom vyuţili prostory kluboven i v dopoledních hodinách, kdy pěkné a
dobře vybavené prostory byly prázdné. „Školka“ se rychle ujala a v současné době
do ní dochází kolem 10 dětí 3x v týdnu.. I maminky těchto dětí se mají potřebu
sdruţovat. Uvaţujeme pro ně otevřít klub maminek, kde by se po dobu návštěvy
dětí ve školce aktivizovaly v nějakém programu (šití, vaření, keramika apod.)
Občanská poradna Rumburk byla přijata do Asociace občanských poraden ČR.
Je to známkou toho, ţe sluţba je kvalitní, ţe naplňuje poslání, které má, a to
poskytovat poradenství a doprovod občanům v tíţivé ţivotní situaci. Zároveň
toto ocenění zavazuje k další mu zkvalitňování práce v daném oboru.
I v roce 2003 jsme spolupracovali s návaznými organizacemi u nás i v SRN,
např. EEB Sachsen Dresden,která se „stará“ hlavně o vzdělávání našich
pracovníků, pořádáme společně sociální fóra v Rumburku i v Dráţďanech, a
seznamujeme občany obou zemí se sociálními sluţbami v našem regionu.
FEZ Zittau je organizace ţen, která zve naše malé klienty na akce, soutěţe a
poznávací návštěvy v příhraničí, ta jsou většinou třístranná a zúčastňují se jí
děti z Polska, Německa a České republiky. IBZ St. Marienthal se tradičně
věnuje práci se seniory, pořádá setkání - mnohdy rovněţ třístranná, výlety a
kulturní akce.
Jsme jedinou neziskovou organizací ve městě Rumburku. Shánění finančních
prostředků na její činnost je mnohdy vyčerpávající. Přesto se podařilo na
zajištění chodu FCH Rumburk získat 1,9 mil. Kč. Bylo napsáno a to se 100%
úspěšností 18 projektů.
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Největším donátorem jako kaţdý rok je Úřad práce Děčín. Bez dotací na mzdy
bychom se neobešli.
Všichni zaměstnanci rozvíjeli své znalosti a dovednosti v různých vzdělávacích
programech, zaměřených na kvalitu sociální práce, jedna sociální pracovnice jiţ
třetím rokem navštěvuje střední školu se zaměřením na sociální práci.
Tak, jak se rozvíjí naše činnost, vzniká potřeba dalších aktivit na pomoc
klientům. Při práci na komunitním plánování ve Šluknovském výběţku se
ukazuje, kolik sociálních sluţeb zde ještě chybí. Pokud budou naši příznivci a
donátoři tak vstřícní jako doposud, budeme se snaţit některá prázdná místa na
mapě sociálních sluţeb ve spolupráci s ostatními organizacemi ve Šluknovském
výběţku zaplnit..
Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, přátelům a
příznivcům Farní charity Rumburk za jejich mnohdy nelehkou a vyčerpávající
práci. Přeji jim pevné zdraví, hodně radosti a síly a Boţí poţehnání k výkonu
jejich poslání.
Na závěr bych chtěla poděkovat jménem naším i našich 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 2003
Farní charita Rumburk je součástí Diecézní charity Litoměřice a územní sloţkou
Sdruţení Česká katolická charita. Profesionálně působí ve městě Rumburku od
roku 1999. Má vlastní právní subjektivitu. Jejím hlavním posláním je pomáhat
lidem v nouzi bez rozdílu rasy, národnosti, náboţenství, politického přesvědčení
apod.
V rámci tohoto poslání provozuje tyto sluţby:
Projekt „Pryč se samotou“ –dobrovolní pracovníci připravují aktivity pro
seniory, postiţené a osamocené občany, kteří jsou v sociální izolaci. Tyto občany
aktivizují tím, ţe pro ně připravují programy.
V roce 2003 navštívili senioři a dobrovolní pracovníci v rámci tohoto
projektu město Dráţďany a zámek Moritzburg v SRN na pozvání partnerů
z německé strany EEB Sachsen Dresden. Seznámili se s historií města,
s památkami a jejich opravami. V Moritzburgu kromě návštěvy zámku obdrţeli
pozvání do tamějšího Domu seniorů, kde mohli porovnat péči o seniory a
handicapované u nás a v Německu. Další poznávací zájezd byla návštěva
klášterů v Praze a to Břevnovského a Strahovského. Díky průvodci
Břevnovského kláštera, kterým byl jeden z tamějších bratří mnichů se senioři
podívali na místa jiným občanům nepřístupná. Dalším výletem byla půldenní
návštěva Parku Českosaské Švýcarsko. Pravidelně navštěvují Mezinárodní
středisko „Potkávání“ v St. Marienthalu v SRN, kde se setkávají se seniory
z Polska, Německa a České republiky. Účastnili se několika přednášek a setkání
ve Farní charitě Rumburk – přednáška o Římě, v Městském muzeu v Rumburku
pro ně tradičně připravili pracovnice muzea, spolu s dobrovolnicemi z FCH
Rumburk, vánoční pásmo s hudebním vystoupením, pohoštěním a prohlídkou
Betlémů.
Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi – tento projekt se zabývá individuální
pomocí sociálně plně neintegrovaným rodinám s dětmi tak, aby rodina dobře nebo
částečně plnila svou funkci. Je zaměřen hlavně na péči o děti, pomoc
s hospodařením a poradenství. Dvě sociální pracovnice měly na starosti celkem
12 rodin, z toho 33 dospělých a 30 dětí. Zdánlivě malý počet rodin je nutností,
aby byla zajištěna kvalita komplexu sluţeb v rodinách. V souladu s nabytými
zkušenostmi je třeba, hlavně nové rodiny navštěvovat denně a strávit s nimi
tolik času, kolik situace vyţaduje. S kaţdou rodinou sestaví sociální pracovnice
individuální plán, který se snaţí ve spolupráci s rodinou naplňovat.V roce 2003
obě pracovnice uskutečnily 832 návštěv a kromě toho uspořádaly 14 akcí,
kterých se účastnilo 169 dětí a 83 dospělých osob.

10

Akce, kterých se účastnily rodiče s dětmi nebo děti z rodin:
18.02. Masopust – Bautzen SRN
22.03 Výlet do FEZ Zittau SRN – velikonoční nadílka
27.05 Cirkus – Krásná Lípa
31.05. Pohádkový les – Krásná Lípa
01.05. Den dětí na koupališti v Rumburku
24.05. Den dětí na faře – Rumburk
07.06. Účast dětí na akci FCH – Šikulka II.ročník
21.06. Soutěţe rodin – III. ročník
02.07. Závody koloběţek, spojené s grilováním Rumburk, školka Komenského
28.08. Safari – Dvůr Králové
29.10. Hledání pokladu – Krásná Lípa
30.11. Babylon – Liberec
05.12. Mikuláš v charitě Rumburk
06.12. FEZ Zittau SRN – Mikuláš
Asistenční sluţba pro rodiny a děti s handicapem – projekt je zajišťován ve
spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Rumburku a Speciálním
pedagogickým centrem v Rumburku. Budoucí zdravotní sestřičky se dobrovolně
starají o děti s nějakým druhem postiţení – dělají jim tzv. „velké sestry“ , chodí
s nimi na procházky, hrají si s nimi, čtou, kreslí, povídají si a maminky mají
trochu více času na provoz domácnosti, vyřizování na úřadech apod.V roce 2003
se takto staralo o své „sourozence“6 budoucích zdravotních sestřiček a jejich
kvalitní výběr zajistila jako v předcházejících letech Mgr. Věra Rusínová
Projekt „Poradna pro ohroţenou mládeţ – Ţijeme spolu vznikl v roce 1999 jako
reakce na místní potřeby dětí a mládeţe ze sociálně slabých rodin a rodin romské
populace (95%). Je to klasické nízkoprahové zařízení komunitního typu pro děti
a mládeţ z ohroţeného prostředí. Cílem tohoto projektu je spojení kulturních a
společenských zájmů dětí a mladých lidí s činností sociálně preventivní. Tři
sociální pracovníci pro mladé klienty a ve spolupráci s nimi (zplnomocňují je)
připravují volnočasové aktivity a řídí a sjednávají poradenskou a pracovní
činnost. Mládeţi a dětem z ohroţeného prostředí tím pomáhají naplnit volný čas.
Projekt je rovněţ součástí Programu MV „Prevence kriminality“ ve městě
Rumburku.
FCH Rumburk vlastní pověření MPSV, ţe můţe vykonávat v rozsahu určeném
ministerstvem sociálně-právní ochranu dětí..
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Aktivity v NZDM ( nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ):
Č.

Popis aktivity:

1.

Romské soutěţní
odpoledne

2.

Přednáška „Právo na
kaţdý den“- prevence
kriminality
„Valentýnská zábava“
– hudební vystoupení
„Terne Čhave“
Výlet – taneční
vystoupení
Výlet na kolech

3.
4.
6.
7.
10.
12.
13.

14.
15.

Bowling – sponzorský
dar od rumburského
podnikatele
Pálení čarodějnic –
táborák
“Šikulka 2003” – II.
ročník soutěţe
„Romský den“ –
vystoupení kapely Kale
Apsa a tanečních
skupin „Sestry v akci“ a
„Girls in Blue“
Diskotéka za
vysvědčení
Letní tábor

Kde byla
Kdo ji realizoval:
realizována
(město, region…)
DDM Rumburk Bc.Lenka Baráková
Tomáš Hošek
Šárka Todorová
FCH Rumburk Zdeňka Ondrušová, Katka Koubková, Šárka
Todorová, Lucie Krulišová – MP Rumburk

18.leden 2003
06. únor 2003

FCH Rumburk

Kateřina Koubková
Tomáš Hošek

14.únor 2003

Bautzen SRN

Bc.Lenka Baráková, Kateřina Koubková
Tomáš Hošek
Katka Koubková, Tomáš Hošek

18.únor 2003

Šluknovský
výběţek
Areál koupaliště Katka Koubková, Tomáš Hošek
Rumburk

11.březen 2003

FCH Rumburk

25.duben 2003

FCH Rumburk
Kino Dukla
Šluknov

Tomáš Hošek, Katka Koubková
Lenka Baráková
Bc.L. Baráková,K. Koubková,
T. Hošek, L.Demeterová
Tomáš Hošek,Katka Švajgrová (Koubková)
Leona Demeterová

18.březen 2003

07.června 2003
21. červen 2003

FCH Rumburk

Leona Demeterová, Bc.Lenka Baráková

Sloup v Čechách

Bc.Baráková, Bc.Barák, Švajgrová, Hošek,
Demeterová
Švajgrová, Demeterová, Bc.Baráková
Švajgrová, Hošek, Demeterová
Hošek, Švajgrová, Demeterová

05. – 12. 07.
2003
26.07.2003
31.07.2003
08.08.2003

Šluknov

Hošek, Švajgrová, Demeterová

15.08.2003

Grabštejn

Hošek,

21.08.2003

Bc.Baráková,Švajgrová,Demeterová
Švajgrová,Bc.Baráková,Demeterová
Hošek, Demeterová, Bc.Baráková
Bc. Mašková, Švajgrová, Demeterová,
Škodová
Hošek,Demeterová,Bc.Mašková, Švajgrová,
Škodová
Demeterová, Bc. Mašková, Švajgrová,
Škodová
Švajgrová,
Ondrušová,Škodová,Dr.Hudečková,Sipos,
Drapák, Kuchárová

29.08.2003
27.08.2003
31.10.2003
14.11.2003

16. Festival tance a zpěvu
Česká Lípa
17.
Výlet ZOO
Ústí nad Labem
18. Výlet na kolech
Šluknov
1.skupina
19. Výlet na kolech
2. skupina
20.
Výlet s ukázkou
výcviku sluţebních psů
21. Výlet do Babylonu
22. Festival romské kultury
23.
Romská zábava
24.
Taneční soutěţ –
IV.„Charitní dřevák“25.
Hrabání v „Parku
přátelství“
26. Festival romské kultury

Liberec
Ústí nad Labem
FCH Rumburk
FCH Rumburk

27.

FCH Rumburk

Beseda s romskými
aktivisty

Časové
vymezení:

Rumburk
DK Rumburk

27.červen 2003

18. –
28.11.2003
22.11.2003
28.11.2003
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Výlet do Babylonu

Liberec

Mikulášská besídka pro FCH Rumburk
děti z předškolního
zařízení
Mikulášská besídka
FCH Rumburk

Švajgrová, Bc.Mašková, Škodová,
Demeterová+2 romské maminky
Bc. Mašková, Neidhardtová, Demeterová,
Škodová

Demeterová, Švajgrová, Bc.Mašková, Hošek,
Škodová
Přednáška o Romské
FCH Rumburk p. Grajcar, Bc.Mašková, Demeterová, Hošek,
kultuře
Škodová
Beseda o kosmetice
FCH Rumburk Škodová, Ondrušová, Todorová,
s praktickými ukázkami
Bc. Mašková
Mikulášská besídka pro FEZ Zittau SRN Neidhardtová, Mašková,
děti z předškolního
zařízení
Vánoční nadílka
FCH Rumburk Bc. Mašková, Škodová, Demeterová
Návštěva seniorů
Ústav sociální Bc. Mašková, Demeterová
péče ve Filipově

30.11.2003
05. 12. 2003
05.12.2003
12. 12.2003
10.12.2003
05.12.2003
19.12.2003
18.12.2003

Pravidelné týdenní aktivity:






Vaření - 1x v týdnu (dle zájmu)
Zkoušky taneční skupiny Sestry v akci – 2x v týdnu
Výtvarná činnost – 1x 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
Pokud se týká poradenské činnosti, je individuální a probíhá dle zájmů a
potřeb klientů.
V roce 2003:
navštívilo zařízení 4 415 klientů (kontakty)
klienti se účastnili 35 aktivit v ČR i v SRN, na pracovních aktivitách –
vyhrabáním „Parku přátelství“
pravidelně navštěvují naše zařízení a podílejí se na denních aktivitách – úterý
aţ pátek od 13.00 – 18.00 hod. (pondělí je vyhrazeno k plánování a k přípravám
na aktivity)
3 občané, z toho 2 mladiství vykonávali v zařízení alternativní trest
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Předškolní zařízení
 Zkušební provoz byl zahájen 1. 10. 2004
 Předškolní zařízení vyuţívá ve zkušebním provozu pravidelně 8 dětí ve věku
od 4 – 6 let
 Předškolní příprava probíhá 3x v týdnu a to:
v pondělí, středu a pátek pravidelně od 09 – 12 hod.
 Děti do zařízení doprovázejí rodiče
 Děti připravuje na školu sociální pracovnice Bc. Zuzana Mašková
 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 (návštěva starých lidí
v ÚSP, návštěva Babylonu v Liberci, setkání s polskými a německými dětmi ve
FEZ Zittau v SRN)
Spolupracujeme s SPC Rumburk, s pediatry v Rumburku, se sociálním odborem
města Rumburk a Varnsdorf, s komisí SPOD v Rumburku a s odbornými lékaři
z pedagogicko- psychologických poraden v Rumburku a ve Varnsdorfu
Od října do prosince 2003 navštívilo předškolní zařízení 252 klientů (kontaktů)
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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 2003 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.)
Personální zajištění OP Rumburk v roce 2003:
Zdeňka Ondrušová – realizátor, koordinátor a supervizor
Kateřina Ondrušová – vedoucí OP a poradce – leden 03
Šárka Todorová – placený poradce – přijata v důsledku nárůstu počtu uţivatelů
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Bc.Michal Barák – dobrovolný poradce – duben 03
Leona Demeterová – romský streetworker – březen 03
Dáša Vyčítalová – účetní a ekonom
Bc.Ladislava Vopatová - supervizor
Vyhodnocení projektu za rok 2003 :
Počet nových kontaktů
Počet kontaktů opakovaných v rámci řešení jednoho případu

131
24

Počet kontaktů opakovaných
(dotazy z různých poradenských oblastí)

53

Kontaktů celkem

208

Návštěvnost poradny dle pohlaví :
ţeny

57%

muţi

41%

organizace

2%

Věková skladba klientů:
nezletilí
18 – 30 let
31 – 60 let
61 let a více

Kontaktů celkem

1%
21%
64%
14%

208

V roce 2003 bylo v OP Rumburk poskytnuto celkem 208 konzultací, v roce 2002
bylo uskutečněno celkem 90 kontaktů. V průběhu roku 2003 se tedy zvýšil zájem
o tuto sluţbu a došlo k nárůstu klientely.
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Klasifikace dotazů

9
1%

8
2%

7
19%

1
25%

6
3%
5
3%
4
8%

1

1.
bydlení
25%

2.
občanské
právo
23%

2
23%

3
16%

3.
pracovní
právo
16%

2

3

4.
rodinné
právo
8%

4

5

6

5.
sociální
zabezpečení
3%

7

8

9

6.
trestní
právo
3%

7.
8.
9.
ostatní správní domácí
právo
násilí
19%

2%

1%

Sociální šatník je významnou aktivitou dobrovolných pracovníků FCH
Rumburk. Je určen k vybavení občanů bez domova, vícečetných rodin,
propuštěných vězňů, občanů postiţených přírodní katastrofou a dalších
občanů. Ve spolupráci s dobrovolníky, kteří tuto sluţbu zajišťují, jsme
pomohli sociálně slabým rodinám v Rumburku i v blízkém okolí, ale také
obyvatelům ve Varnsdorfu a v jiných menších obcích ve Šluknovském
výběţku. Pravidelné dodávky naší pomoci dostává OS Diakonie Úpice,
uprchlíci a občané bez domova.
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V.Zpráva o hospodaření FCH za rok 2003
Náklady…………….………………………………1 958 732,28,- Kč
Výnosy…………………………………………… 1 937 165,14,- Kč
Výsledek : ztráta ve výši……………………………… 21 567,14 Kč
Čerpání nákladů:
náklady vynaloţené na nákupy…………………………195 003,30 Kč
náklady na nakupované sluţby…………………………109 419,70 Kč
cestovné………………………………………………..36 235,00 Kč
nájem………………………………………………….97 395,10 Kč
spoje…………………………………………………..31 139,18 Kč
mzdové náklady……………………………………..1 077 428, 00 Kč
zákonné sociální pojištění………………………………280 134,00 Kč
zákonné zdravotní pojištění……………………………100 867,00 Kč
daně a poplatky…………………………………………7 222,00 Kč
jiné provozní náklady……………………………………4 121,00 Kč
ostatní finanční náklady………………………………..19 768,00 Kč
náklady celkem……………………………………...1 958 732,28,00 Kč
Výnosy:
trţby za vlastní výkony…………………………………..14 356,80 Kč
dotace od měst………………………………………….. 75 000,00 Kč
ostatní dotace………………………………………...1 605 644,55 Kč
přijaté příspěvky od jiných organizací…………………….231 192,00 Kč
přijaté příspěvky od soukromníků………………………….8 661, 00 Kč
připsané úroky od banky…………………………………..2 310,79 Kč
výnosy celkem…………………………………….….1 937 165,14 Kč

placených zaměstnanců FCH Rumburk:13
dobrovolných pracovníků FCH Rumburk: 25
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V.a) Zpráva o hospodaření OP Rumburk za rok 2003
Čerpání nákladů:
náklady vynaloţené na nákupy…………………………..37 335,00 Kč
náklady na nakupované sluţby………………………… 20 265,00 Kč
cestovné, školení………………………………………..11 137,00 Kč
spoje……………………………………………………6 453,00 Kč
mzdové náklady…………………………………….. 236 777, 00 Kč
zákonné sociální a zdravotní pojištění…………………107 951 ,00 Kč
poplatky………………………………………………..5 870,00 Kč
ASPI………………...………………………………..11 737,00 Kč
náklady celkem…………………………………….…437 525,00 Kč
Výnosy:
dotace od měst……………………………………………4 000,00 Kč
ostatní dotace……………………………………….…414 448,00 Kč
přijaté příspěvky od soukromníků……………………….. 19 077, 00 Kč
výnosy celkem…………………………………….….437 525,00 Kč

placených zaměstnanců 0P Rumburk: 2,75 + 2 DPČ
dobrovolných pracovníků OP Rumburk: 1
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VI. Pracovníci a dobrovolníci FCH Rumburk
Pracovníci:

Baráková Lenka Bc.
Demeterová Leona
Hošek Tomáš

Mašková Bc. Zuzana
Neidhardtová Dana
Němcová Blanka
Ondrušová Kateřina
Ondrušová Zdeňka
Škodová Martina
Švajgrová Kateřina
Todorová Šárka
Vyčítalová Dáša
Vydra Martin
Martínek Jiří
Vopatová Bc. Ladislava

vedoucí NZDM a sociální pracovník s dětmi a
mládeţí do X/03
streetworker od III/03
pracovník s dětmi a mládeţí

sociální pracovnice v předškolním zařízení a
vedoucí NZDM od X/03
pečovatelka v rodinách s dětmi
pečovatelka v rodinách s dětmi
vedoucí občanské poradny, poradce
ředitelka, realizátor a koordinátor projektů,interní
supervizor
pracovník s dětmi a mládeţí od X/03
pracovník s dětmi a mládeţí do X/03
poradce v OP Rumburk
ekonom, mzdová účetní – 1/2 úvazku
soc. pracovník s ohroţenou mládeţí – do I/2003
DPČ – vedení truhlářské dílny
DPČ – externí supervizor

Dobrovolní pracovníci:
*MUDr. Františka Finkousová *Kurt Goldberg
*Marie Hejtmánková *Eva Holubová* Anna Kruţíková*Věra Kulhánková
*Helena Menšíková*Mgr. Věra Rusínová*Bc. Michal Barák
*Rudolf Ondruš*Kateřina Ondrušová*P. Pavel Tichý
*PhDr. Jan Purnoch*Veronika Račanská*PaedDr. Miloslava Sembdtnerová
*Miloslava Vlasáková*Šárka Todorová* Gabriela Kallová *
Olga Hottmarová*Pavlína Laštůvková*Milena Melová*Libuše Melová
studentky SZŠ Rumburk – Školní rok 2002 – 2003 - asistence dětem:
*Ivana
Tučková*Hana
Schleierová*Zuzana
Šimonová*Petra Koberová*Mgr. Věra Rusínová

Kubíková*Magda

Švecová*Eva
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VII. Tiskové zprávy
Farní charita Rumburk
Rumburské noviny:
 13.3. 03 – Aktuality z farní charity
 5.12. 03 – Pozvedněte slabé

- Farní charita provozuje tyto projekty
Děčínský deník:
 9.1. 03 – Dětská sbírka vynesla v Rumburku přes sedmnáct tisíc korun
českých
 9.7. 03 – Peníze pouţijí na mzdy zaměstnanců

- Speciální škola v Dolní Poustevně Němce nadchla
 21.7. 03 – Pomáhat lidem je jejich posláním
- Nejtěţší je sehnat na vše peníze
- Pomáhají lidem zajistit chod jejich běţného ţivota
- Lidem tu rády pomáhají i skoro ještě děti
- Někdy potřebují pomoc psychologa
- Nezůstali lhostejní ani při povodních
 22.7. 03 – Charita v Rumburku pomáhá chudým zemím
 12.9. 03 – Rumburská charita pomáhá potřebným lidem
 26.11.03 – Charita otevře dveře veřejnosti
 9.12. 03 – Lidé sbírku na potřebné podporují

- Charita otevřela své dveře veřejnosti
Zprávy charity:
 Aktivity v roce 2003
Mlejn:
 5.12. 03 – Den otevřených dveří
Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi s handicapem
Děčínský deník:
 8.11. 03 – Budoucí sestry pomáhají jako asistentky
Poradna pro ohroţenou mládeţ – Ţijeme spolu
Rumburské noviny:
 27.3. 03 – Boj s kriminalitou pro Rumburk nekončí
 9. 5. 03 – Šikulka 2003
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 19.6. 03 – Šikulka 2003

- Neubliţujte uţ Martině!
 23.10.03 – Rumburská farní charita pomáhá předškolákům
 18.12.03 – Radost těm nejchudším
Děčínský deník:
 25.2. 03 – V charitním klubu se platilo Kluborunami
 23.5. 03 – Šikulkové se brzy utkají v klubovně charity
 26.,27.5.03 –
 2.5. 03 – Pod dohledem elektronického očka se lumpům příliš nedaří
 12.6.03 – Šikulka má vítěze
 2.10. 03 – Děti navštěvují předškolní třídu
 3.10. 03 – Rumburská charita rozšiřuje nabídku
 29.10.03 – Na slovíčko s ředitelkou charity Zdeňkou Ondrušovou
 11.11.03 – Rumburská charita získala další nadační peníze
 18.11.03 – V Rumburku se soutěţilo o charitní dřevák
 19.11.03 – Hrabání v rumburském parku začalo
Bart – Občasník rumburské farnosti Bartoloměje:
 Nově otevřená charitní „školka“ při Farní charitě Rumburk
Občanská poradna
Rumburské noviny:
 27.3. 03 – Občanská poradna Rumburk – reklama
 4.12. 03 – Den otevřených dveří
 18.12.03 – Občanská poradna Rumburk se stala členem Asociace
občanských poraden
Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi
Rumburské noviny:
 28.8. 03 – 3x z charity ve znamení soutěţí

- Projekt Farní charity Rumburk, Pečovatelská sluţba pro rodiny
s dětmi
Děčínský deník:
 30.7. 03 – V Rumburku soutěţili rodinné týmy
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Vzdělávání pracovníků za rok 2003
Občanská poradna Rumburk:
Kateřina Ondrušová
říjen – kurz „Komunikace a poradenské dovednosti“I. E. S. Brno
listopad – školení k informační databázi – Bydlení AOP Praha
leden – prosinec - školení k informační databázi – pracovní
právo, správní soudnictví a správní řád OP Děčín
interní školení v OP Rumburk – dle aktuální nabídky a potřeb poradců – obecná
právní teorie, poradenství v občanských poradnách
Šárka Todorová
VIII. Školení auditorů NZDM – ČAS Praha
duben – školení „Práce s klientem v OP“ - AOP Praha
říjen – kurz „Komunikace a poradenské dovednosti“I. E. S. Brno
listopad – školení k informační databázi – Bydlení - AOP Praha
leden – prosinec – školení k informační databázi – pracovní
právo, správní soudnictví a správní řád OP Děčín
interní školení v OP Rumburk – dle aktuální nabídky a potřeb poradců – obecná
právní teorie, poradenství v občanských poradnách
Leona Demeterová
květen – prosinec – dvoustupňový výcvik pro terénní soc. pracovníky
„Terénní soc. práce“ Drom, o.p.s. Praha
duben stáţ v OP Děčín – zaškolování v terénu
Poradna pro ohroţenou mládeţ – Ţijeme spolu:
Kateřina Švajgrová
duben – Konference v Ústí nad Labem
květen – Celostátní konference v Praze - Práce s neorganizovanými dětmi a
mládeţí, návštěva Salesiánského střediska mládeţe Praha
Tomáš Hošek
duben – Konference v Ústí nad Labem
Lenka Baráková
Leden – Stáţ v Touţimi , Sedleci v rámci kurzu přímé práce s mládeţí
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Únor – duben Kurz přímé práce s neorganizovanými dětmi a mládeţí - NZDM
NROS Praha Gabriel
Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi:
I.
Dana Neidhardtová
leden – Terapie realitou – Diakonie Praha
květen – Děčín – Metody práce pro asistentky
studuje třetím rokem Sociálně správní školu v Ústí nad Labem
II. Blanka Němcová
květen – Děčín – Metody práce pro asistentky
květen – Praha – Audio práce
září – Děčín – Metody práce pro asistentky
Ředitelka FCH Rumburk:
Zdeňka Ondrušová
Únor - duben – NROS Praha - program Gabriel - seminář pro vedoucí NZDM
březen –Strukturální fondy EU – seminář pro NNO Chomutov
duben - květen – SF EU – NNO Praha
červen – Fokusing – Dresden SRN
listopad – SF EU pro NNO – Hejnice
listopad – Supervize Praha

24

