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1.

I.
Základní údaje o Farní charitě Rumburk
Adresa: 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

2.

II.
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

humanitární pomoc ze Schwerte –SRN leden 2002
3.

Sponzoři:




 Cukrárna Venezia Rumburk
 Drogerie PELE MELE Rumburk
fa. „Martin Horák –Topení – voda – plyn“ - velkoobchod Rumburk
 fa. ETIPRINT Rumburk
 fa. VAKOS Rumburk
 hračkárna Rýznar Rumburk
 Charitas Schwerte SRN
 Karel Vychytil – Music-centrum Rumburk
 KDU ČSL Rumburk
 Mgr. Markéta Peroutková Rumburk
 Miroslav Blaţek – Večerka Podhájí, Rumburk
 paní Hackerová – Krásná Lípa
 Pekárna LIMMA FOOD - Česká Kamenice
 Petr Zápotocký – FOFRCOLOR Rumburk
 RATIO s.r.o. Rumburk
 Roman Pešťák – Marita Rawen, Rumburk
 Řádové sestry Voršilky z Jiřetína pod Jedlovou
 SOŠ lesnická Šluknov
 Stap a.s. Vilémov
 Velveta a.s. Varnsdorf
 VENTOS – ing. Hanek, Rumburk
 zahradnictví HOVA – Honzík – Rumburk
Zelená lékárna Rumburk – Mgr. Jiří Matějček
a další dárci

Den otevřených dveří – červen 2002

4.

Spolupracující organizace:
Agentura Pondělí Dolní Poustevna
Benno-Bischop-Haus Schmochciz SRN
Domov důchodců Jiříkov
Dům dětí a mládeţe Rumburk
Dům kultury Rumburk
EEB Sachsen Dresden, SRN
Evangelická církev Rumburk
Charitní sdruţení Děčín
Farní úřad církve římskokatolické Rumburk
FEZ Zittau SRN
IBZ - St. Marienthal - Ostritz, SRN
Informační středisko Loreta Rumburk
K - centrum Rumburk
Klub seniorů Rumburk
Městská policie Rumburk a koordinátor Prevence kriminality v Rumburku
Městská knihovna Rumburk
Městské muzeum Rumburk
Městský úřad Rumburk
Miroslav Garjcar – romský poradce OkÚ Děčín
NOEMA - zdravotní a pečovatelská sluţba Rumburk
Okresní úřad Děčín – referát sociálních věcí - odd. péče o mládeţ
Okresní úřad Děčín, odd. péče o mládeţ – pobočka Rumburk
Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk
Policie České republiky Rumburk
Probační a mediační sluţba Děčín
Speciální pedagogické centrum při ZvŠ Rumburk
Střední zdravotní škola Rumburk
Úřad práce Děčín - pobočka Rumburk
Zvláštní škola Rumburk a poradce pro romské otázky v Rumburku

5.

Podporující organizace:
Městský úřad Rumburk
Městský úřad Varnsdorf
Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha
Ministerstvo vnitra Praha
Nadace EURONISA Liberec
Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Gabriel (2002 – 2003)
Pilotní projekt místní agentury 21 – Děčín
Úřad práce Děčín – pobočka Rumburk
Ústecký kraj
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III.
Slovo ředitelky FCH Rumburk
Váţení přátelé, milí spolupracovníci, sponzoři, příznivci,
v roce 2002 se přihodilo mnoho nových událostí:
 od města Rumburk jsme dostali prostory na zřízení pracoviště nového
sociálního projektu „Občanská poradna“. Tím jsme rozšířili sluţby pro všechny
občany z Rumburku a Šluknovského výběţku nabídkou bezplatných
poradenských sluţeb a na pomoc občanům, kteří se ocitli v nepříznivé ţivotní
situaci.










Alternativní trest ve FCH Rumburk splnil první klient.
naši zem zasáhly velké povodně a na pomoc postiţeným se spojila Farní charita
Rumburk, Informační středisko Loreta a Město Rumburk a mnoha
dobrovolníky, sponzory a pomocníky ke zmínění škod a následků postiţených
občanů a obcí.
v projektu nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ jsme zkvalitnili sluţby
dalším vybavením klubovny a nakoupením hudebních nástrojů pro menší děti.
Do zámečnicko-truhlářské dílny byl doplněn potřebný materiál a nástroje.
Ústecký kraj a naše děti a mládeţ se „sloţili“ na zakoupení keramické pece,
přičemţ klienti potřebnou finanční částku získali za jarní a podzimní úklid
městského parku Přátelství v Rumburku.
spolupracovali jsme na zlepšení spolupráce s návaznými organizacemi u nás i
v SRN. Na zajištění chodu FCH Rumburk bylo napsáno 14 projektů, z toho 12
bylo úspěšných. Všichni zaměstnanci rozvíjeli své znalosti a dovednosti
v různých vzdělávacích programech, zaměřených na kvalitu sociální práce,
jedna sociální pracovnice jiţ druhým rokem navštěvuje střední školu se
zaměřením na sociální práci.
snaţili jsme se v našich třech profesionálních a dvou dobrovolnických
projektech poskytnout všem klientům takové sluţby, které by jim co nejvíce
pomohly. Cílové skupiny jsou různorodé od seniorů, dětí a mládeţe „z ulice“,
dětí s hadnicapem aţ po kaţdého občana, který se ocitl v nouzi. Pokud pomoc
není v našich silách, snaţíme se delegovat klienta na návazné organizace, které
jsou na specifické problémy specializované.

Úsilí naší práce je směřováno hlavně k občanům města Rumburku a okolí. Naším
cílem je jejich spokojenost s našimi sluţbami. Je to i v náplni strategického plánu
FCH Rumburk, v němţ rozšiřujeme a zkvalitňujeme sluţby ve městě,
spolupracujeme s městskou správou a samosprávou tak, aby v konečné fázi jsme
společnými silami pomohli zase – klientovi.
7.
Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, přátelům a
příznivcům Farní charity Rumburk. Jim všem patří poděkování za odvedenou práci.
Přeji ji pevné zdraví, hodně radosti a síly a Boţí poţehnání k výkonu jejich
poslání.
Úspěšná realizace našich předsevzetí a cílů v loňském roce byla moţná díky
podpoře všech institucí, organizací, nadací, firem a jednotlivců, kterým na tomto
místě za jejich přispění upřímně děkujeme.

S pozdravením pokoje

Zdeňka Ondrušová

8.
IV.
Zpráva o činnosti v roce 2002
Farní charita Rumburk je součástí Diecézní charity Litoměřice a územní sloţkou
Sdruţení Česká katolická charita. 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 služby:
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 2002 navštívili senioři v rámci tohoto projektu město Český Dub, kde se
seznámili s historií města a s farností P. Miroslava Maňáska, který dříve působil
v Rumburku. Na podzim téhoţ roku se uskutečnil zájezd do Zittau – SRN na
výstavu „Habsburkové“ a „Velké postní plátno“. 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
v Městském muzeu v Rumburku pro ně připravili pracovníci vánoční pásmo „Veselé
flétničky“ a prohlídku Betlémů.
Pečovatelská služba 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 11
rodin, z toho 23 dospělých a 27 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.
Akce, kterých se účastnily rodiče s dětmi nebo děti z rodin:
 25.5.2002 – Soutěţ „Šikulka 2002“ – soutěţ dovedností pro rodiče s dětmi –
účastnily se 4 rodiny (7 osob)
 9.6.2002 – II. ročník soutěţe rodin s dětmi – účastnilo se 9 rodin (18 osob)
 27.6.2002 – Návštěva ZOO Liberec – 10 dětí
 Mikulášská besídka a soutěţe na rumburské faře – 4 děti
 29.9.2002 – Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně – 10 dětí
 5.10.2002 – Sportovní odpoledne v Ţitavě (SRN) – 12 osob (8 dětí)
 5.12.2002 – Mikuláš a hledání stop zvířat (SRN) – 12 osob (10 dětí)
 6.12.2002 – Mikulášská besídka farní charity – 24 dětí

9.
Asistenční služba 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 nemocné děti – dělají jim tzv. „velké sestry“ a 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.
Projekt „Poradna pro ohroženou mládež – Žijeme 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 a poradenského
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.
Projekt Občanská poradna Rumburk – Od 01.01.2002 byla zřízena při Farní
charitě Rumburk Občanská poradna Rumburk charity Rumburk, jejímţ cílem je
vytvoření komplexu nabídky poradenských sluţeb a doprovod klienta v jeho tíţivé
ţivotní situaci, přičemţ se jedná o poradenství bezplatné, nezávislé, nestranné a
diskrétní. Poradenská sluţba můţe být poskytnuta i anonymně. Do dubna téhoţ
roku se rumburská občanská poradna materiálně a technicky vybavila, nakoupila
se odborná literatura a komentáře k nejdůleţitějším zákonům. Přímá poradenská
sluţba klientům se poskytovala na základě objednání klienta jiţ od ledna roku
2002, provoz občanské poradny byl oficiálně zahájen v dubnu téhoţ roku, rovněţ
byla nadefinována pravidla přijetí a odmítnutí poradenské sluţby klientovi do
provozního řádu občanské poradny.
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.

10.
V.
Způsob realizace projektu „Poradna pro ohroženou mládež – Žijeme spolu“
Hlavním posláním projektu je:
 Vytvořit zázemí dětem a mládeţi z ohroţeného prostředí, zplnomocňovat je
k aktivitám a určit samostatnosti
 Zařazovat je do společnosti formou pracovních aktivit
 Poskytovat individuální poradenství a asistenci při řešení tíţivých ţivotních
situací a pomáhat při jednání s úřady a institucemi
 Poradenskou činností a ve spolupráci s ÚP je pomáhat zařazovat do pracovního
nebo učebního procesu
 Ve spolupráci s Probační a mediační sluţbou v Děčíně poskytovat mladistvým
delikventům moţnost absolvovat v našem zařízení alternativní trest.

V




roce 2002:
navštívilo nízkoprahové zařízení 5202 klientů
klienti se podíleli na 30 akcích, konaných jak v ČR, tak v SRN
na pracovních aktivitách ve městě a v nízkoprahovém 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)
 14 klientů se zúčastnilo letního pobytového tábora v Kytlici u Děčína
 klienti navštěvují posilovnu při Městské policii v Rumburku

konkrétní aktivity v roce 2002:
26. 01. 2002 – Romské soutěţní odpoledne v DDM Rumburk
03. 02. 2002 – Dětský karneval v DK Rumburk
08. 02. 2002 – Karneval v Zittau – SRN
15. 02. 2002 – Společné hudební vystoupení klientů FCH Rumburk a dětí
z Výchovného ústavu v Jiříkově
22. 02. 2002 – Karneval v klubovně FCH Rumburk se sutěţemi
27. 02. 2002 – Přednáška o AIDS v klubovně FCH Rumburk
12. 03.+13. 03. 2002 – Jarní hrabání v parku Přátelství v Rumburku
22. 03. 2002 – Disko a soutěţe pro malé děti v klubovně FCH Rumburk
23. 03. 2002 – Společné hudební vystoupení klientů z FCH Rumburk a dětí
z Dětského domova v Lipové
09. 04. 2002 – Návštěva kina ve Varnsdorfu

11.
25.05. 2002 – Soutěţ „Šikulka 2002“ – soutěţ dovedností pro děti a mládeţ
v klubovně FCH Rumburk
08. 06. 2002 – „Charitní pouť“ v Jablonném v Podještědí
24. 06. 2002 – „Den otevřených dveří“ v nízkoprahovém zařízení
26. 06. 2002 – „Den proti drogám“ – program pro děti u bazénu v Rumburku
27. 06. 2002 – Přednáška o drogách v klubovně FCH Rumburk
18. 06. – 26. 06. 2002 Letní tábor v Kytlici u Děčína
31. 07. 2002 – Výlet do Kyjovského údolí
28. 08. 2002 – Výlet do ZOO Liberec
21. 09. 2002 – Svatováclavské slavnosti ve Šluknově
28. 09. 2002 – Romský festival – hudební a taneční vystoupení klientů v Ústí n.
Labem
29. 09. 2002 – Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně

18. 10. 2002 – Koncert pro Gabriel – klubovna FCH Rumburk
19. 10. 2002 – Romské soutěţní odpoledne v DDM
25. 10. 2002 – Soutěţ tanečních párů o „Charitní dřevák“ (3. ročník soutěţe)
26. 10. 2002 – Festival romské kultury v Děčíně
05. 11. – 14. 11. 2002 – Podzimní hrabání Parku Přátelství – Rumburk
23. 11. 2002 – Mikulášská besídka ve FCH Rumburk
20. 12. 2002 – Vánoční besídka ve FCH Rumburk
Pravidelné týdenní aktivity:
 Vaření – 1x v týdnu (dle zájmu)
 Zkoušky taneční skupiny – 2x v týdnu
 Výtvarná činnost – 1x v týdnu
 Zkouška hudební skupiny Terne Čhave – 2x v týdnu
 Ve spolupráci s Probační a mediační sluţbou v Děčíně mají mladiství delikventi
moţnost v našem zařízení vykonat alternativní trest – v roce 2002 to byl jiţ
první delikvent
Pokud se týká poradenské činnosti, je individuální a probíhá dle zájmů a
potřeb klientů. V roce 2002 to bylo poradenství v oblasti dalšího vzdělávání,
zanedbávání školní docházky, bydlení, placení výţivného, rodinných problémů.
V dubnu r. 2002 otevřela FCH Rumburk vlastní Občanskou poradnu Rumburk,
kde poskytuje poradenské sluţby všem klientům, kteří její pomoc potřebují,
tedy i dětem z nízkoprahového zařízení.
S odbornou poradenskou činností nám pomáhají bezplatně odborníci
z pedagogicko-psychologických poraden, lékaři.

12.

VI.
Zpráva o hospodaření FCH za rok 2002

Náklady………………………………………………………………………………………………………1 650 921,70 Kč
Výnosy………………………………………………………………………………………………………..1 613 542,54 Kč
Výsledek : ztráta ve výši ……………………………………………………………………………37 379,16 Kč
Čerpání nákladů:
náklady vynaloţené na nákupy…………………………………………………………………..118 546,90 Kč

náklady na nakupované sluţby…………………………………………………………………….69 436,10 Kč
cestovné………………………………………………………………………………………………………….31 542,60 Kč
nájem……………………………………………………………………………………………………………….50 638,00 Kč
spoje……………………………………………………………………………………………………………… 36 074,90 Kč
mzdové náklady……………………………………………………………………………………….…858 737,00 Kč
zákonné sociální pojištění………………………………………………………………………..222 957,00 Kč
zákonné zdravotní pojištění……………………………………………………………………...82 082,00 Kč
daně a poplatky……………………………………………………………………………………………….5 093,00 Kč
jiné provozní náklady…………………………………………………………………………………..17 663,00 Kč
ostatní finanční náklady………………………………………………………………………….……3 030,00 Kč
náklady celkem…………………………………………………………………………………..1 650 921,70 Kč
Výnosy:
trţby za vlastní výkony……………………………………………………………………………….25 174,00 Kč
dotace od města…………………………………………………………………………………………..46 559,30 Kč
ostatní dotace……………………………………………………………………………………..….1 283 045,00 Kč
úroky přijaté…………………………………………………………………………………………………..3 482,34 Kč
přijaté příspěvky od jiných organizací……………………………………………………55 678,60 Kč
přijaté příspěvky od soukromníků………………………………………………………….199 603,30 Kč
výnosy celkem………………………………………………………………………….…………1 613 542,54 Kč

placených zaměstnanců FCH Rumburk: 13
dobrovolných pracovníků FCH Rumburk: 24
13.

PŘEHLED DOTACÍ, GRANTŮ A DARŮ
ZA ROK 2002
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1. 25 174,-- Kč………………………vlastní výkony
2.
4 762,-- Kč………………………Mgr. Peroutková Remburk
3. 20 000,-- Kč……………………..PP MA 21 Děčín
4. 100 000,-- Kč……………………..MV ČR
5. 16 000,-- Kč……………………..Město Rumburk
6. 194 841,30 Kč……………………..dary a příspěvky na povodně 2002 – občané
Šluknovského výběţku
7. 20 000,-- Kč…………………….EURONISA Liberec
8.
2 000,-- Kč ………………….. Velveta a. s. Varnsdorf
9. 558 203,-- Kč…………………….Úřad práce Děčín, pobočka Rumburk
10. 30 000,-- Kč……………………Ústecký kraj
11.
3 482,-- Kč …………………..úroky v bance
12. 100 000,-- Kč …………………..NROS z programu Gabriel
13. 25 000,-- Kč …………………….Město Varnsdorf
14. 514 800,-- Kč……………….…..MPSV ČR
15. 11 323,-- Kč ……………….…výnos z Tříkrálové sbírky
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VII.
Pracovníci a dobrovolníci FCH Rumburk
Pracovníci:
Zdeňka Ondrušová
ředitelka, realizátor a koordinátor projektů
Šárka Todorová
odborný sociální pracovník s ohroţenou mládeţí
Martin Vydra
soc. pracovník s ohroţenou mládeţí – od VII. 2002-I.2003
Lenka Ţďárková
asistentka ředitelky od XI. 2001 – IX. 2002
Kateřina Koubková
asistentka ředitelky od X. 2002 – XII. 2002
Kateřina Ondrušová
vedoucí občanské poradny
Jolana Krejčí
sociální pracovník s ohroţenou mládeţí – VII. – XII. 2002
Helena Bucková sociální pracovnice s ohroţenou mládeţí – I. – V. 2002
Dáša Vyčítalová
ekonom, mzdová účetní – 1/2 úvazku
Dana Neidhardtová pečovatelka pro rodiny s dětmi
Blanka Němcová pečovatelka pro rodiny s dětmi
Bc. Lenka Baráková sociální pracovník s ohroţenou mládeţí od XI. – XII. 2002

Dobrovolní pracovníci:
*MUDr. Františka Finkousová *Kurt Goldberg
*Marie Hejtnámková *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*Jiří Ţanovič
studentky Střední zdravotnické školy – Školní rok 2001 – 2002:
asistence dětem:
*Ivana Tučková*Zuzana Náglová*Laura Grossmanová*Šárka Poláková
*Zuzana Kubíková*Ludmila Šimůnková*Magda Švecová
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Seznam článků o projektech FCH Rumburk za rok 2002
*Biblické postavy v ulicích Rumburku – Děčínský deník, 5. 1. 2002
*Sbírka našla pochopení lidí, většina peněz se vrátí zpět – Děčínský deník, 7. 1.
2002
*Spolupráce mezi školami a farní charitou je úspěšná – Děčínský deník, 8. 1. 2002
*Rumburská farní charita bilancuje a plánuje – Děčínský deník, 19. 1. 2002
*Supervize asistentek FCH Děčín – Zdislava, leden 2002
*Setkání seniorů v muzeu – Zdislava, leden 2002
*Mikulášská nadílka v Zittau – Zdislava, leden 2002
*Humanitní pomoc FCH z města Schwerte – Děčínský deník, 14. 2. 2002
*Spolupráce FCH Rumburk se školami je úspěšná – Zdislava, únor 2002
*Jak jsme vykoledovali první padesátikorunu – Zdislava, únor 2002
*Občanská poradna Rumburk zahájila svůj provoz – Rumburské noviny, 25. 4.
2002
*FCH Rumburk nezahálí ani v roce 2002 – Rumburské noviny, 25. 4. 2002
*OP Rumburk zahájila svůj provoz – Zprávy charity, duben 2002
*Aktualita z FCH Rumburk - Zprávy charity, duben 2002
*Soutěţ šikulka 2002 má za sebou 1. ročník – Děčínský deník, 28. 5. 2002
*Farní charita Rumburk v Dráţďanech – Zprávy charity, květen 2002
*Přednáška na DM – Rumburské noviny, 6. 6. 2002
*1. ročník soutěţe Šikulka 2002 – Rumburské noviny, 6. 6. 2002
*2. ročník soutěţe rodin – Děčínský deník, 11. 6. 2002
*Tisíce korun pro neziskový sektor – Děčínský deník, 4. 7. 2002
*OP Rumburk zahájila svůj provoz – Zdislava, červen 2002
*Šluknovsko nabízí pomoc – Děčínský deník, 15. 8. 2002
*Sever na jih nezapomněl – Děčínský deník, 20. 8. 2002
*Dali dohromady více neţ sto tisíc – Děčínský deník, 4. 9. 2002
*Pomoc, která není o lidech, ale pro lidi – Rumburské noviny, 10.10. 2002
*Rumburk v Dráţďanech nechyběl – Rumburské noviny, 10. 10. 2002
*Koncert pro Gabriel – Rumburské noviny, 10. 10. 2002
*Pomoc ÚP je pro charitu důleţitá – Děčínský deník, 25. 10. 2002
*Koncert pro Gabriel - Děčínský deník, 14. 11. 2002
*V Rumburku pomáhá asistenční sluţba – Děčínský deník, 6. 11. 2002
*Aktuality z FCH Rumburk – Rumburské noviny, 7. 11. 2002
*Koncert pro Gabriel – Rumburské noviny, 7. 11. 2002
*Bez pomoci se neobejdeme – Rumburské noviny, 7. 11. 2002
*Farní charita sestaví i rodinný rozpočet – Děčínský deník, 30. 11. 2002
*Projekt Kormidlo se snaţí najít cesty proti domácímu násilí – Děčínský deník, 4.
12. 2002
*Rómský festival proběhl letos po třetí – Rumburské noviny, 2002
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*Tříkrálová sbírka – Rumburské noviny, 2002
*Občanská poradna se zúčastnila projektu Kormidlo – Rumburské noviny, 19. 12.
2002
*FCH Rumburk děkuje – Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi – Rumburské
noviny
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Senioři v Českém Dubu

Ocenění budoucích zdravotních sestřiček

Ocenění budoucích zdravotních sestřiček

Odváţíme pomoc k postiţeným povodněmi

Učíme se na seminářích………

Sociální šatník

Tančíme………..

Park „Přátelství“ a podzimní úklid

Kytlice – letní tábor v krásné přírodě severních Čech

Vánoční besídka u přátel v Zittau - SRN

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v klubovně charity

